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Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 9/04-05-2016 
 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τετάρτη, 4η Μαΐου 2016 

και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

(απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 512/7-9-2014 «περί της εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 και την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 43/6-8-2014 του Υπουργείου 
Εσωτερικών», και απόφαση Δημάρχου, αριθ. 3042/15-9-2014 «περί του ορισμού & ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Περδίκη 
Ιωάννη, με αριθμ. πρωτ. 2/32500/28-04-2016, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με τα 
άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010. 
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 επτά (7) μέλη 
και ονομαστικά: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : τους κ.κ.: 1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρο,  2. Κορωναίο Ιωάννη, 3. Παλαιολόγου 
Μιχαήλ, 4. Ψυλλάκη Βασίλειο, 5. Ατσίδη Ελπίδα,  6. Κυριαζή Στέφανο, 7. Mανωλάκη Αλέξανδρο,  
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Μουτάφη Δήμο - Μιχαήλ (δικαιολογημένος), ο οποίος αναπληρώνεται, 
όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010), από τον κ. Κυριαζή Στέφανο ως πρώτο 
αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας, 2. Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη Βασιλική 
(δικαιολογημένη), η οποία αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010), από 
τον κ. Παρδαλό Στέργο, ως δεύτερο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας,  ο οποίος αν και 
κλήθηκε δεν παρέστη στη συνεδρίαση, 3. Δράκο Μιχαήλ (δικαιολογημένος), ο οποίος αναπληρώνεται, 
όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010), από τον κ. Τοκούζη Παναγιώτη ως πρώτο 
αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν παρέστη στη συνεδρίαση, 4. 

Σπανό-Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικαιολογημένος) ο οποίος αναπληρώνεται όπως προβλέπεται (άρθρ. 
74 & 75 του Ν.3852/2010), από τον κ. Μανωλάκη Αλέξανδρο ως τρίτο αναπληρωματικό μέλος της 
πλειοψηφίας λόγω έλλειψης άλλων αναπληρωματικών μελών της μειοψηφίας, 5. Παναή Ευαγγελία 
(δικαιολογημένη), 
   

παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, της Γραμματέως της Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου, κ. 
Μακρή Τριανταφυλλιάς και της Παπαγεωργίου Μαρίας υπαλλήλου του Τμήματος Συλλογικών 
Οργάνων, του  κου Μπεκιάρη Αλέξανδρου προϊσταμένου τμήματος παρακολούθησης έργων της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, του κου Στρατή Στέφανου, νομικού συμβούλου του Δήμου 
Ρόδου και της κυρίας Κωτσάκη Βικτωρίας υπαλλήλου του λογιστηρίου  

ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντομη γενική 
ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη επτά  (7) κατ’ επειγόντων 
θεμάτων, για τα οποία η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010, δύναται, με τη 
σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να αποδεχθεί την ένταξη τους και τη 
συζήτησή τους, ως θέματα, πριν από την έναρξη της ημερήσιας διάταξης και να λάβει, με την ίδια 
πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. 



    Το 1ο
 θέμα (1ο

 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης  για 
«Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για το με αριθμ. 497/2016 χρηματικό ένταλμα 
προπληρωμής (υπόλογος Θαρενού Παρασκευή)» 

 Το 2ο
 θέμα (2ο

 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για την  
«Έγκριση φακέλου έργου, συγγραφής υποχρεώσεων και τεχνικών προδιαγραφών, σύνταξης μελετών 
και απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση ολοήμερου 
βρεφονηπιακού σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού»      

Το 3ο
 θέμα (3

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για   

«έγκριση φακέλου έργου και απευθείας ανάθεση για σύνταξη μελέτης: Μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για τη συμπλήρωση – βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου 
Επιτρόπου στη Δ.Ε. Ιαλυσού»    

Το 4ο
 θέμα (4

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για  

«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – χορήγηση άδειας παράστασης – έγκριση και ανάληψη δαπάνης»   
Το 5ο

 θέμα (5
ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για    

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «επανεκτύπωση τουριστικών εντύπων, έτους 
2016»     

Το 6ο
 θέμα (6

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για 

«Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2016 «προμήθεια 
φακέλων με προπληρωμένο τέλος Δήμου Ρόδου, έτους 2016»   

  Το 7ο
 θέμα (7

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για 

«Κατάρτιση όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την «παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του 
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και 
πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου»   

 

  Αμέσως μετά, η Οικονομική Επιτροπή, αποφαίνεται ομόφωνα,  ώστε να ενταχθούν για 
συζήτηση τα ανωτέρω θέματα, προ της ήδη κοινοποιημένης ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν  γι’ 
αυτά σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις. 
 

 

ΘΕΜΑ 1ο 
 (Εκτός ημερησίας)                                      (Απόφ. Αρ.126/2016  (Α.Δ.Α: 7Φ4ΥΩ1Ρ-6ΗΘ)  

«Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για το με αριθμ. 497/2016 χρηματικό ένταλμα 
προπληρωμής (υπόλογος Θαρενού Παρασκευή)» 

(Εισήγηση Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου  με αρ. πρωτ.:9/28887/15-4-2016) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Δημοτικής 
Ενότητας Αταβύρου   με αριθμ. πρωτ. 9/28887/15-4-2016, ως κατωτέρω: 
 

« θέμα: απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για το με αριθμό 497/2016 χρηματικό ένταλμα 
προπληρωμής. 
Σας καταθέτω απόδοση λογαριασμού για το επ΄ονόματί μου (Θαρενού Παρασκευή) ένταλμα 
προπληρωμής με αριθμό χρηματικού εντάλματος 497/18-3-2016 συνολικού ποσού « 1.100,91» (χίλια 
εκατό  ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά) το οποίο εγκρίθηκε ε την υπ΄αριθμό 64/08-03-2016 απόφασή 
σας. 
Το ένταλμα προπληρωμής εκδόθηκε για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών 
και κοινόχρηστων χώρων για το παρακάτω έργο της Δ.Ε. Αταβύρου: 
1. Επέκταση δημοτικού φωτισμού για τη τοποθέτηση ενός (1) Φ.Σ. σε νέο στύλο της Δ.Ε. 
Έμπωνα, το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 1.100,91 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
23% σύμφωνα με το ΑΡ./ΗΜ: ΔΠΝ /ΟΡ/411/02-02-2016 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ, όπου στον 
προϋπολογισμό επιβαρύνεται ο Κ.Α.: 20-6211.0001 με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας». 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

Γραμμάτιο είσπραξης Εθνική Τράπεζα Ελλάδος: Νο 72/13-04-2016 ποσού «1.100,91» 
συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των 0,80 € για την προμήθεια της τράπεζας με κωδικό 
ηλεκτρονικής πληρωμής 5525841120182023 ωσότου εκδοθεί ισόποσο παραστατικό από τη κεντρική 
υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο θα σας προσκομίσω μόλις μου αποσταλεί. 

Μετά τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση: 
1. Να εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 497/18-03-

2016 ποσού 1.100,91 (απόφαση 64/2016 Ο.Ε.) όπως ακριβώς αναφέρεται στα παραπάνω 



δικαιολογητικά που θα καταθέσω στο τμήμα Λογιστικής Εσόδων – Εξόδων του Δήμου  
Ρόδου. 

2. Την απαλλαγή μου από το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της κας Θαρενού Παρασκευής) 
 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου  με αρ. πρωτ. 9/28887/15-4-2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
 

 Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της υπολόγου-υπάλληλου κας  Θαρενού Παρασκευή, βάσει 
της προαναφερθείσας εισηγήσεως της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου   (αριθ. πρωτ. 9/28887/15-04-

2016), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 
497/2016, συνολικού ποσού 1.100,91» (χίλια εκατό  ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά)  το οποίο 
εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 13/2016 (περί Διάθεσης Πίστωσης)  (ΑΔΑ: 75ΘΜΩ1Ρ-95Ο)  και 
64/2016 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 7Μ9ΖΩ1Ρ-ΗΙ2  ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, 
για  Επέκταση δημοτικού φωτισμού για τη τοποθέτηση ενός (1) Φ.Σ. σε νέο στύλο της Δ.Ε. Έμπωνα,   
 

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, την ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν 
λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 
  

Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. 497/2016 συνολικού ποσού 1.100,91 € εκδόθηκε στο όνομα 
της Δημοτικής Υπαλλήλου Θαρενού Παρασκευής για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος χορήγησης νέων 
παροχών δημοτικού φωτισμού ως ανωτέρω, σε βάρος του Κ.Α. 20.6211.0001 προϋπολογισμού εξόδων 
οικονομικού έτους 2016. 
 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

 

ΧΕΠ 497/2016         1.100,91 
1. Αρ. απόδ. είσπρ.   72/13-04-2016  Εθνικής τράπ                           1.100,91 

       

ΣΥΝΟΛΟ 1.100,91 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ:                                                                                  μηδέν 0,00€ 

 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 

 

 Γ) Υποχρεούται η υπόλογος με την έκδοση του ισόποσου παραστατικού από την κεντρική υπηρεσία 
της ΔΕΔΔΗΕ να το προσκομίσει άμεσα στο λογιστήριο του Δήμου Ρόδου. 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο 
 (Εκτός ημερησίας)                                       (Απόφ. Αρ.127/2016  (Α.Δ.Α: 7ΝΛΣΩ1Ρ-Θ55)   

«Έγκριση φακέλου έργου, συγγραφής υποχρεώσεων και τεχνικών προδιαγραφών, σύνταξης 
μελετών και απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση 
ολοήμερου βρεφονηπιακού σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού»  

    (Εισήγηση τεχνικών έργων και υποδομών με αρ. πρωτ.:16/32135/26-04-2016) 

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Δ/νσης 
τεχνικών έργων και υποδομών  με αριθμ. πρωτ. 2/32135/26-04-2016, ως κατωτέρω: 
 

«Θέμα : Έγκριση Φακέλου Έργου, συγγραφής υποχρεώσεων και τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης 
μελετών και απευθείας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση 
ολοήμερου βρεφονηπιακού σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού»   



 

H Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου συντάσσει μελέτη για την ανέγερση νέου 
βρεφονηπιακού σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού. Προκειμένου να διερευνηθούν οι 
γεωτεχνικές παράμετροι του εδάφους, προαπαιτούμενο για τη σύνταξη στατικής μελέτης, απαιτείται η 
σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης. 
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου δεν διαθέτει στο δυναμικό της Υπάλληλο 
Μηχανικό με την ειδικότητα του Γεωλόγου – Γεωτεχνικού ούτε κυρίως και τον απαιτούμενο τεχνικό 
εξοπλισμό (γεωτρύπανο κλπ) και συνεπώς δεν είναι σε θέση να εκπονήσει την γεωτεχνική μελέτη 
αυτή. Ως εκ τούτου με το υπ’ αριθμό πρωτ  16/28874/15.04.2016 έγγραφό της ζήτησε από την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δ/νση Τεχνικών Έργων τη σύνταξη της ανωτέρω  μελέτης. Η Δ/νση 
Τεχνικών  Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το υπ.  αριθμ.  πρωτ. : ΔΤΕ 1857/20.04.2016 
μας γνωρίζει ότι αδυνατεί να συντάξει τη μελέτη του θέματος, λόγω φόρτου εργασίας και μη επαρκούς 
στελέχωσης της Υπηρεσίας τους.  
Η ανάθεση της ανωτέρω συμβάσεως διέπεται από το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα όμως με το 
άρθρο 209 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» επιτρέπεται η 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, η 
απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του Δήμου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο μελετητή ή 
μελετητικό γραφεί Α’ ή Β’ τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της 
μελέτης δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α’  τάξης 
που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης. (Εγκύκλιος 5. Αριθμ. Πρωτ. 
ΔΝΣα/οικ.10757 /ΦΝ439.6/15.02.2016 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων) 

Η συγκεκριμένη μελέτη ανήκει στην κατηγορία 21 «Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες» και η 
προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 9.431,10€ χωρίς ΦΠΑ που είναι χαμηλότερη από το 30% της 
αμοιβής πτυχίου Α’ τάξης της κατηγορίας 21 (όπως καθορίστηκε με την Εγκύκλιο 5. Αριθμ. Πρωτ. 
ΔΝΣα/οικ.10757 /ΦΝ439.6/15.02.2016 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων) δηλαδή 
48.120,00 Χ30%=14.436,00€  
Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει: 
α) το φάκελο του έργου, τη συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές   σύνταξης της 
μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3316/2005 και  
β) την απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση ολοήμερου 
βρεφονηπιακού σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού» στη μελετήτρια Κρητικού Ελένη που 
διαθέτει πτυχίο Α΄ τάξης στην κατηγορία 21, με αριθμό ΜΕΕΠ 20650, με συνολική αμοιβή 
11.600,00€ (9.430,90€ πλέον ΦΠΑ 23%).  
Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την  
α) έγκριση του φάκελου του έργου, της συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών 
σύνταξης της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3316/2005 και 
β) την απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση ολοήμερου 
βρεφονηπιακού σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού » στη μελετήτρια Κρητικού Ελένη που 
διαθέτει πτυχίο Α΄ τάξης στην κατηγορία 21, με αριθμό ΜΕΕΠ 20650, με συνολική αμοιβή 9.430,90€ 
πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή 11.600,00€ (μικρότερη του 30% του ανώτατου ορίου πτυχίου Α’ τάξης και 
μικρότερη της προεκτιμώμενης αμοιβής)».  
 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου 
Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου και του  δ/ντή Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου Κολιάδη Θεοδόση) 
 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της δ/νσης τεχνικών έργων και υποδομών   με αρ. πρωτ. 2/32135/26-04-2016 

· το άρθρο 4 του Ν.3316/05 (Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής 
υπηρεσιών-Προκαταρκτικές ενέργειες του κυρίου του έργου για την ανάθεση των 
συμβάσεων). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
Eγκρίνει την απευθείας ανάθεση  εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Έγκριση φακέλου έργου, 
συγγραφής υποχρεώσεων και τεχνικών προδιαγραφών, σύνταξης μελετών και απευθείας ανάθεση 
της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση ολοήμερου βρεφονηπιακού σταθμού 



Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού» προϋπολογισμού 11.600,00 ευρώ με ΦΠΑ στη μελετήτρια 
Κρητικού Ελένη  (αριθμός μητρώου μελετητών: 20650)   

    Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ. 39/2016 (ΑΔΑ: ΩΒΝ8Ω1Ρ-6ΨΟ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση 
ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 15-7411.0006 που 
έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται 
στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του 
Υπουργείου Οικονομικών.  

 

 

ΘΕΜΑ 3ο (Εκτός ημερησίας)                                         (Απόφ. Αρ.128/2016  (Α.Δ.Α: 72Α9Ω1Ρ-4Η4)   

«Έγκριση φακέλου έργου και απευθείας ανάθεση για σύνταξη μελέτης: Μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για τη συμπλήρωση – βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου 
Επιτρόπου στη Δ.Ε. Ιαλυσού» 
 

    (Εισήγηση τεχνικών έργων και υποδομών με αρ. πρωτ.:16/32707/27-04-2016) 

 

        Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της 
Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/32707/27-04-2016, ως κατωτέρω: 
 

Θέμα: Έγκριση φακέλου έργου και απευθείας ανάθεση για σύνταξη  μελέτης : «Μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη συμπλήρωση – βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας 
χειμάρρου Επιτρόπου στη Δ.Ε Ιαλυσού» 

 

Με την υπ΄αριθμό 329/15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που επικυρώθηκε με την 
αριθ.πρωτ.71184/15-10-15 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε η απευθείας 
ανάθεση της υδραυλικής μελέτης «Συμπλήρωση - βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας 
χειμάρρου ¨Επιτρόπου¨ στη Δ.Ε Ιαλυσού» και με την υπ΄αριθμό 819/15 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ρόδου εγκρίθηκε η οριστική παραλαβή της υδραυλικής μελέτης. Παράλληλα με την 
υδραυλική μελέτη απαιτείται και η σύνταξη της περιβαλλοντικής μελέτης με τίτλο : «Μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη συμπλήρωση – βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας 
χειμάρρου Επιτρόπου στη Δ.Ε Ιαλυσού ». Ο φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότης των έργων 
διευθέτησης θα συνταχθεί σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 170225/2014 (ΦΕΚ 135B/27.1.2014) 
και το  N4014/11.  

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών αδυνατεί να συντάξει την εν λόγω  περιβαλλοντική 
μελέτη λόγο εξειδικευμένου γνωστικού  αντικείμενου. Η εκπόνηση των μελετών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων δημοσίων ή ιδιωτικών έργων (παρ. 2α του  ΠΔ 256/1998) ανατίθεται μόνο  σε μελετητές 
κατόχους πτυχίων κατηγορίας 27, αναλόγου τάξεως και σύμφωνα με την παρ. 2α  του άρθρου 39 του 
Ν 3316/2005,  Πτυχίο Μελετητή δεν χορηγείται σε δημόσιους υπάλληλους. Στην Δ/νση Τεχνικών 
Έργων του Δήμου Ρόδου δεν απασχολείται υπάλληλος με πτυχίο στην κατηγορία 27 και δεν υπηρετεί 
υπάλληλος με το εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο για σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Κατόπιν αυτού η η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών ζήτησε από την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου   τη σύνταξη της ανωτέρω μελέτης. Η Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Δωδ/σου   της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  με το   υπ’ αριθμό πρωτ. ΔΤΕ. 729/17-

03-16 έγγραφό της,   μας γνωρίζει ότι αδυνατεί να συντάξει την μελέτη του θέματος , λόγω 
υποστελέχωσης και μεγάλου φόρτου  εργασίας. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν 
3316 της 22-02-2055 (ΦΕΚ 42 Α’) «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης 
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλων διατάξεων» , ο εν λόγω νόμος δημιουργήθηκε 
για να καθορίσει τις διαδικασίες εκπόνησης μελετών εφ’ όσον οι εν λόγω υπηρεσίες δεν παρέχονται 
από το προσωπικό της αναθέτουσας Αρχής. 

Προκειμένου να εκπονηθεί μελέτη για  την περιβαλλοντική αδειοδότηση των προτεινόμενων 
έργων διευθέτηση  του χειμάρρου Επιτρόπου, συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Τεχνική 
Υπηρεσία ο Φάκελος Έργου και οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για τη συμπλήρωση – βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου 
Επιτρόπου στη Δ.Ε Ιαλυσού » όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν.3316/05 (Διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών-Προκαταρκτικές ενέργειες του κυρίου του έργου για την 
ανάθεση των συμβάσεων). 



Η συγκεκριμένη μελέτη ανήκει στην κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες» και η 
προεκτιμώμενη αμοιβή  της ανέρχεται στο ποσό των 13.343,94 € χωρίς ΦΠΑ. Η παραπάνω 
προεκτιμώμενη αμοιβή της  μελέτης, δεν υπερβαίνει το όριο του 30% του ανωτάτου ορίου αμοιβής 
που αντιστοιχεί στο πτυχίο Α΄ Τάξης για την αντίστοιχη κατηγορία μελετών (13.343,94 € < 30% x 
48.120,00€= 14.436,00€) όπως καθορίστηκε με τη ΔΝΣα/οικ.10757/ΦΝ439.6/15-02-2016 εγκύκλιο 
του ΥΠ.Υ. ΜΕ. ΔΙ.  Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 περί «Κύρωση του κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας 
νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του Δήμου ή 
Κοινότητας σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α’ ή Β΄ τάξης πτυχίου, εφόσον η 
προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του 
ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορίας 
μελέτης καθώς και με βάση την   εγκύκλιο 13/ Δ17α/ 06 / 90 / ΦΝ 433.γ /20-8-2014/ΥΠΟΜΕΔΙ 
μπορεί  να γίνει ανάθεση  σε οποιαδήποτε τάξη πτυχίου, δηλαδή και σε Γ’, Δ’ και Ε’ τάξη.  

Η κατάθεση από την μελετήτρια  Ελίζα Διακογεωργίου   την από 27/04/16 προσφορά ύψους 
6.500,00 € δίχως Φ.Π.Α (7.995,00€ με ΦΠΑ 23%). 

 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει: 
 

Την έγκριση του Φακέλου Έργου και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάθεση της 
μελέτης: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη συμπλήρωση – βελτίωση μελέτης 
αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου Επιτρόπου στη Δ.Ε Ιαλυσού », σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
Ν. 3316/05. 

Την απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη 
συμπλήρωση – βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου Επιτρόπου στη Δ.Ε 
Ιαλυσού », στην μελετήτρια Ελίζα Διακογεωργίου του Γεωργίου  (αριθμός μητρώου μελετητών: 
24323) με προσφερόμενη τιμή 6.500,00 € δίχως ΦΠΑ, (7.995,00€ με ΦΠΑ 23%), σύμφωνα με το 
άρθρο 209 παρ. 3 του Ν. 3463/2006. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου 
Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου και του  δ/ντή Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου Κολιάδη Θεοδόση) 

  

 Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της δ/νσης τεχνικών έργων και υποδομών   με αρ. πρωτ. 2/32707/27-04-2016 

· την υπ΄αριθμό 819/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου 

· το άρθρο 4 του Ν.3316/05 (Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής 
υπηρεσιών-Προκαταρκτικές ενέργειες του κυρίου του έργου για την ανάθεση των 
συμβάσεων). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
 

Eγκρίνει την απευθείας ανάθεση  εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Έγκριση φακέλου έργου και 
απευθείας ανάθεση για σύνταξη  μελέτης : «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη 
συμπλήρωση – βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου Επιτρόπου στη Δ.Ε 
Ιαλυσού » προϋπολογισμού 7.995,00 ευρώ με ΦΠΑ στη μελετήτρια Ελίζα Διακογεωργίου του 
Γεωργίου (αριθμός μητρώου μελετητών: 24323)   

    Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ. 39/2016 (ΑΔΑ: ΩΒΝ8Ω1Ρ-6ΨΟ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση 
ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 30-7412.0060 που 
έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται 
στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του 
Υπουργείου Οικονομικών.  

 

 

 



ΘΕΜΑ 4ο 
 (Εκτός ημερησίας)                                       (Απόφ. Αρ.129/2016  (Α.Δ.Α: ΩΝ72Ω1Ρ-3ΥΖ)   

«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – χορήγηση άδειας παράστασης – έγκριση και ανάληψη 
δαπάνης»   

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. πρωτ.:2/33180/4-5-

2016) 

 

        Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Νομικής  
Υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/33180/4-5-2016, ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – χορήγηση άδειας παράστασης –έγκριση και 
ανάληψη δαπάνης . 

Στο Δήμο Ρόδου κοινοποιήθηκε στις 22-4-2016 η ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά 
από 8-4-2016 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ- 

ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.- ENSER κ.λ.π. με αρ. καταθ. 31/2016,  που εκδικάζεται στο Διοκ. Εφετείο 
Πειραιά στις 10-5-2016  και που στρέφεται κατά του Δήμου Ρόδου   με αίτημα την αναστολή ισχύος  
της υπ. αρ. 62/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καιν κάθε συναφούς προγενέστερης και 
μεταγενέστερης πράξης επί του Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο « Εργασίες 
Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκωδών Αντικειμένων, Μηχανικής και 
Χειρωνακτικής Σάρωσης και Αποψιλώσεων Κοινοχρήστων Χώρων 2016-2018». 

Ύστερα από τα παραπάνω ζητείται: 
α) από την Οικονομική Επιτροπή να προβεί στον ορισμό του υπογράφοντα ως πληρεξουσίου 

δικηγόρου του Δήμου Ρόδου, προκειμένου να παραστεί  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά 
κατά την εκδίκαση της  από 8-4-2016 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ- ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.- ENSER κ.λ.π.με αρ. καταθ. 31/2016,  , που 
εκδικάζεται στον Πειραιά στις 10-5-2016  ή άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο και να καταθέσει σχετικά 
υπομνήματα επί της υπόθεσης έτσι όπως διαμορφώθηκε με την υπ. αρ 122/2016 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

β)  Να χορηγηθεί στον ίδιο πληρεξούσιο έμμισθο δικηγόρο-νομικό σύμβουλο του Δήμου 
Ρόδου άδεια μετάβασης στον Πειραιά (Αθήνα) στις 9-5-2016 και  10-5-2016 για να παραστεί στη 
παραπάνω δίκη  και να εγκριθεί και να αναληφθεί σχετική δαπάνη 400 ευρώ από το σχετικό κωδικό 
του προυπολογισμού». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου  κου Παπαγεωργίου Θεόδωρου) 
 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας  με αρ. πρωτ. 2/33180/4-5-2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
 

Α) Ορίζει τον κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρο, νομικό σύμβουλο του δήμου μας, ως πληρεξούσιο 
δικηγόρο για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά την εκδίκαση της  από 8-4-

2016 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ- ΠΕΡΜΕ 
HELLAS Α.Ε.- ENSER κ.λ.π.με αρ. καταθ. 31/2016,  , που εκδικάζεται στον Πειραιά στις 10-5-2016  

ή άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο και να καταθέσει σχετικά υπομνήματα επί της υπόθεσης έτσι όπως 
διαμορφώθηκε με την υπ. αρ 122/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Β) Εγκρίνει την μετάβαση του ανωτέρω νομικού στην Αθήνα στις 9-5-2016 και 10-5-2016 για 
να παραστεί στην παραπάνω δίκη καθώς και την διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση αυτού 
του ταξιδιού στον Κ.Α. 10-6422.0001 με το ποσό των 400,00 Ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ 5ο 
 (Εκτός ημερησίας)                                        (Απόφ. Αρ.130/2016  (Α.Δ.Α: 6ΗΡ6Ω1Ρ-0Σ3)   

     Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «επανεκτύπωση τουριστικών εντύπων, 
έτους 2016»     

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.:2/32992/4-5-2016) 

 



  Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  του τμήματος 
προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/32992/4-05-2016, ως κατωτέρω: 
 

«Θέμα:   Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού  
     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση του συνημμένου πρακτικού της 
επιτροπής, για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «επανεκτύπωση 
τουριστικών εντύπων, έτους 2016». 
 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου Οικονομικών κου Περδίκη Ιωάννη) 
  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «επανεκτύπωσης τουριστικών 
εντύπων, έτους 2016 (κωδ.10/6615.0001.0001)» 

  

Στη Ρόδο στις 27 Απριλίου 2016 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 
επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 απόφαση της ΟΕ και η 
οποία απαρτίζεται από τους:  
 

1. Αφαντενός Νίκος(πρόεδρος), ΠΕ, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών. 
2. Μανώλης Κανάκας, μέλος, ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμος Αντωνάτος, μέλος, ΠΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

 

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
μειοδότη της «επανεκτύπωσης τουριστικών εντύπων(κωδ. 10/6615.0001.0001), έτους 2016», 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.300 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του 
με την απόφαση 87/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 900/2016 Απόφαση του 
Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 12/04/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/27309/2016. Είχε 
προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από 
την ΟΕ. Επίσης, είχε προηγηθεί η απόφαση 84/2016 του ΔΣ για την έγκριση της προμήθειας και της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. Τέλος, αναρτήθηκε η διαδικασία στο ΚΗΜΔΣ όπως προβλέπεται από το 
νόμο.  
 

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των 
προσφορών την  09η πρωινή στις 27/04/2016 κατέθεσε εγκαίρως προσφορά οι εταιρείες:  
CLOUD PRINT & DISPLAY PRODUCT IKE 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΙΤΗ ΑΕ 

ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΕ 

ΡΑΜΟΣ ΑΕ 

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09η πρωινή στις 27/04/2016), 
η επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τους φακέλους προσφοράς των συμμετεχόντων προμηθευτών. Ο 
προμηθευτής είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη( 

υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, κτλ). Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή 
και σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφασίζει, οι ανωτέρω εταιρείες να 
προκριθούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών. Σε 
αυτό το στάδιο δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από τους διαγωνιζόμενους. 
 

2ο ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, το οποίο έγινε την 
ίδια ημέρα. Τα ζητούμενα προιόντα της μελέτης του διαγωνισμού για τα οποία συμμετείχαν οι 
διαγωνιζόμενοι, βάση των προσπέκτους, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσαν, 
καλύπτουν κατελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού και ως 
εκ τούτου η επιτροπή αποφασίζει οι διαγωνιζόμενοι να προκριθούν στο επόμενο και τελευταίο στάδιο 
(άνοιγμα των οικονομικών προσφορών). Σε αυτό το στάδιο δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από τους 
διαγωνιζόμενους. 
 

 

 

 



3ο ΣΤΑΔΙΟ: 
Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που 
περιλαμβάνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Έτσι λοιπόν: 
 

Η εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΙΤΗ ΑΕ προσέφερε συνολική τιμή 15.570 ευρώ άνευ φπα ή 19.151,10 
ευρώ με φπα 23%. 
Η εταιρεία ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΕ προσέφερε συνολική τιμή 15.555 ευρώ άνευ φπα ή 19.132,65 ευρώ με 
φπα 23%. 
Η εταιρεία CLOUD PRINT & DISPLAY PRODUCT IKE προσέφερε συνολική τιμή 18.800 ευρώ 
άνευ φπα ή 23.124 ευρώ με φπα 23%. 
Η εταιρεία ΡΑΜΟΣ ΑΕ προσέφερε συνολική τιμή 13.209 ευρώ άνευ φπα ή 16.247,07 ευρώ με φπα 
23%. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 
 

Να κάνει δεκτές τις προσφορές των συμμετεχόντων εταιρειών, καθώς αυτές είναι κατά είδος, αλλά και 
στο σύνολο χαμηλότερες από τον ενδεικτικό προυπολογισμό της μελέτης.  
Να ανακηρύξει μειοδότη και να κατακυρώσει το σύνολο της προμήθειας της επανεκτύπωσης των 
τουριστικών εντύπων του Δήμου Ρόδου  την εταιρεία  ΡΑΜΟΣ ΑΕ με αφμ: 099848380 με τιμές και 
συνολική αξία ως κάτωθι: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ 

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

1 Εκτύπωση τουριστικού χάρτη της Ρόδου τεμ. 260.000 0.0249 6.474,00 

2 Εκτύπωση εντύπου “Φυσική ομορφιά, 
χλωρίδα και πανίδα των Δημοτικών 
Ενοτήτων Αταβύρου, Καμείρου και 
Νότιας Ρόδου 

τεμ. 20.000 0.0249 498,00 

3 Εκτύπωση εντύπου “Ιστορία και 
Αρχαιολογικοί  χώροι των Δημοτικών 
Ενοτήτων Αταβύρου, Καμείρου και 
Νότιας Ρόδου' 

τεμ. 20.000 0.0249 498,00 

4 Εκτύπωση εντύπου''Ροδίτικη παραδοσιακή 
διατροφή- Παραδοσιακές συνταγές των 
Δημοτικών Ενοτήτων Αταβύρου, 
Καμείρου και Νότιας Ρόδου 

τεμ. 20.000 0.0249 498,00 

5 Εκτύπωση εντύπου “Η ιστορία της Ρόδου- 

Τα αξιοθέατα της Ρόδου” 

τεμ. 30.000 0.0249 747,00 

6 Εκτύπωση εντύπου “Τα θρησκευτικά 
μνημεία της πόλης της Ρόδου-

Θρησκευτικές διαδρομές στην ύπαιθρο της 
Ρόδου” 

τεμ 20.000 0.0249 498,00 

7 Εκτύπωση εντύπου “Ρόδος, η καταδυτική 
εμπειρία” 

τεμ 20.000 0.0249 498,00 

8 Εκτύπωση εντύπου ”Η θεματική Ρόδος” τεμ 20.000 0.0249 498,00 

9 Εκτύπωση τσαντών για δώρα, όπως οι 
προδιαγραφές 

τεμ 3.000 1,00 3.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 13.209 

Φ.Π.Α. 23% : 3.038,07 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% 16.247,07 



 

Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, όχι όμως 
λιγότερο από το 50% αυτών. 
Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη τις 31/12/2016. 
 Η παράδοση των εντύπων θα γίνεται μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη του 
διαγωνισμού.  
Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη και 
μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 
Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 2% της συμβατικής αξίας άνευ φπα. 
 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 
  

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
Η  Επιτροπή 

 

 

 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση του τμήματος  προμηθειών  με αρ. πρωτ. 2/32992/4-05-2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
 

Α)  Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής 

 

Β) Ανακηρύσσει μειοδότη και να κατακυρώσει το σύνολο της προμήθειας της επανεκτύπωσης των 
τουριστικών εντύπων του Δήμου Ρόδου  την εταιρεία  ΡΑΜΟΣ ΑΕ με αφμ: 099848380 με τιμές και 
συνολική αξία ως κάτωθι: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ 

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

1 Εκτύπωση τουριστικού χάρτη της Ρόδου τεμ. 260.000 0.0249 6.474,00 

2 Εκτύπωση εντύπου “Φυσική ομορφιά, 
χλωρίδα και πανίδα των Δημοτικών 
Ενοτήτων Αταβύρου, Καμείρου και Νότιας 
Ρόδου 

τεμ. 20.000 0.0249 498,00 

3 Εκτύπωση εντύπου “Ιστορία και 
Αρχαιολογικοί  χώροι των Δημοτικών 
Ενοτήτων Αταβύρου, Καμείρου και Νότιας 
Ρόδου' 

τεμ. 20.000 0.0249 498,00 

4 Εκτύπωση εντύπου''Ροδίτικη παραδοσιακή 
διατροφή- Παραδοσιακές συνταγές των 
Δημοτικών Ενοτήτων Αταβύρου, Καμείρου 
και Νότιας Ρόδου 

τεμ. 20.000 0.0249 498,00 

5 Εκτύπωση εντύπου “Η ιστορία της Ρόδου- 

Τα αξιοθέατα της Ρόδου” 

τεμ. 30.000 0.0249 747,00 

6 Εκτύπωση εντύπου “Τα θρησκευτικά 
μνημεία της πόλης της Ρόδου-Θρησκευτικές 
διαδρομές στην ύπαιθρο της Ρόδου” 

τεμ 20.000 0.0249 498,00 

7 Εκτύπωση εντύπου “Ρόδος, η καταδυτική 
εμπειρία” 

τεμ 20.000 0.0249 498,00 



8 Εκτύπωση εντύπου ”Η θεματική Ρόδος” τεμ 20.000 0.0249 498,00 

9 Εκτύπωση τσαντών για δώρα, όπως οι 
προδιαγραφές 

τεμ 3.000 1,00 3.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 13.209 

Φ.Π.Α. 23% : 3.038,07 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% 16.247,07 

 

Ο Δήμος   έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, όχι όμως 
λιγότερο από το 50% αυτών. 
Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη τις 31/12/2016. 
 Η παράδοση των εντύπων θα γίνεται μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη του 
διαγωνισμού.  
Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη και 
μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 
Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 2% της συμβατικής αξίας άνευ φπα. 
 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο 
 (Εκτός ημερησίας)                                       (Απόφ. Αρ.131/2016  (Α.Δ.Α: 7ΓΦ0Ω1Ρ-ΠΞ5)   

 «Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού   «προμήθεια 
φακέλων με προπληρωμένο τέλος Δήμου Ρόδου, έτους 2016»   

 (Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.:2/32994/4-5-2016) 

 

        Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  του 
τμήματος προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/32994/4-05-2016, ως κατωτέρω: 

 Θέμα: Έγκριση-κατάρτιση όρων δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2016 

      Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατάρτιση της μελέτης και των όρων, για τη 
διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο 
τέλος Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 00/6221.0001)». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου Οικονομικών κου Περδίκη Ιωάννη) 

  

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση του τμήματος  προμηθειών  με αρ. πρωτ. 2/32994/4-05-2016 

· Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
· Το Ν. 3858/2010 (Νόμος Καλλικράτη). 
· Το ΠΔ 113/2010 

· Το ΦΕΚ 1789/12-11-2010 με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2(παρ.12 εδάφ.γ και 
13 εδαφ.VIII). 

· Το άρθρο 209 του νέου Δ.Κ.Κ. 
· Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 στον κωδικό 00/6221.0001, σαν «ταχυδρομικά 

τέλη-ελτα». 
· Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια.  
· Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 
· Την απόφαση 3042/2014 του Δημάρχου για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων. 
· Την απόφαση 84/2016 του ΔΣ για την έγκριση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
 



εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής του δημόσιου 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια «προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο 
τέλος έτους 2016, ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000 ευρώ με φπα (κωδ.00/6221.0001)»,  ως 
κατωτέρω: 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 
(ΚΩΔ.00/6221.0001)  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  15.000 ευρώ με ΦΠΑ 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

                  

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας «φακέλων με προπληρωμένο τέλος του 
Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ.00/6221.0001)».  
 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 209 του 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν. 3463/2006). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 15.000 ευρώ  και θα βαρύνει τον 

τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του οικονομικού έτους 2016 στον κωδικό 00/6221.0001 και 

θα προέρχεται από ίδιους πόρους.                           

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «φακέλων με προπληρωμένο τέλος, ομαδικών 

αποστολών, κτλ για το έτος 2016(κωδ.00/6221.0001)».  

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις   : 

α) του νέου Ν. 3463/2006(Περί Κυρώσεως  Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209) 

β) του Ν. 2286/95 

γ) του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική Απόφαση 11389 23-3-93) 

δ) Ο Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο δημόσιο  μειοδοτικό διαγωνισμό 

με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο  Δήμο μέσα σε διάστημα 10 δέκα 

ημερολογιακών ημερών  από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης(άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ). 

 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση 

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, βάση του 

άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 



 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   
 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την 

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 

10% χωρίς το ΦΠΑ και θα έχει λήξη την 31/12/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από 

την αρμόδια επιτροπή(άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ). 

  

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

 Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Όλα τα υλικά θα 

πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος και συσκευασμένα ανάλογα χωρίς φθορές. 

 

Άρθρο  8ο - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης,  τότε 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στον ΕΚΠΟΤΑ(άρθρα 28, 33, 35).  

 

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις και 

τα έξοδα δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Το ΦΠΑ θα  

βαρύνει το  Δήμο(άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ). 

 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή ειδών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα 28, 46 του 

ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο τμηματικά, 

καθημερινά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη του 

διαγωνισμού.  

 

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για 

την αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή 

είναι δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε  λειτουργικά χαρακτηριστικά, 

απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

                     

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
 

 

α/α προιόν ποσότητα Τιμή 

μονάδος 

Συνολική 

Αξία 

 

1 Φάκελος 11,4χ22,9 cm με προπληρωμένο 
τέλος, χωρίς παράθυρο, εσωτερικού 

-   

2 Φάκελος 11,4χ22,9 cm με προπληρωμένο 
τέλος, με παράθυρο δεξί, εσωτερικού 

16.250 0,82 13.325 

3 Φάκελος 11,4χ22,9 cm με προπληρωμένο 
τέλος, χωρίς παράθυρο, για εξωτερικό 

-   

4 Φάκελος 16,2χ22,9 cm με προπληρωμένο 
τέλος, χωρίς παράθυρο, εσωτερικού 

1000 1,65 1.650 

5 Φάκελος 23χ32 cm με προπληρωμένο τέλος, 
χωρίς παράθυρο, εσωτερικού 

-   

6 Φάκελος 11,4χ22,9 cm βάρους μέχρι 20 
γραμμ για αποστολή με την Υπηρεσία με 
ομαδική επιστολή με δνση παραλήπτη-

τυποποιημένη 

- 0,65  

7 Φάκελος 11,4χ22,9 cm με προπληρωμένο - 1,10  



τέλος, χωρίς παράθυρο, εξωτερικού 

8 

 

Φάκελος 16,2χ22,9 cm με προπληρωμένο 
τέλος, χωρίς παράθυρο, εξωτερικού (μισό 

Α4) 

- 2,25  

 

Συνολική αξία προμήθειας  
14.975 

 

 

I. Ο Δήμος θα δεχθεί συνολική προσφορά για όλα τα υλικά μαζί και όχι για κάθε ένα 

ξεχωριστά.  

II. Επιπλέον, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραγγείλει μεμονωμένα ή και εξολοκλήρου την 

προυπολογισθείσα ποσότητα, ανάλογα με τις ανάγκες του, χωρίς επιπλέον οικονομική 

επιβάρυνση. 

III. Τα προιόντα δεν βαρύνονται επιπλέον με φπα. 

IV. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν σύστημα μέτρησης ποιότητας 

υπηρεσιών σύμφωνα με τα Ευρωπαικά Πρότυπα ΕΝ 13850:2002 ή και ΕΝ:14534:2003. 

Αποδεκτά γίνονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης της 

ποιότητας των παρεχομένων μετρήσεων από τον Ανεξάρτητο Φορέα. 

«Κατάρτιση όρων και έγκριση μελέτης δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος έτους 2016, ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000 
ευρώ με φπα (κωδ.00/6221.0001)» 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

2. Το Ν. 3858/2010 (Νόμος Καλλικράτη). 

3. Το ΠΔ 113/2010 

4. Το ΦΕΚ 1789/12-11-2010 με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2(παρ.12 εδάφ.γ και 13 

εδαφ.VIII). 

5. Το άρθρο 209 του νέου Δ.Κ.Κ. 

6. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 στον κωδικό 00/6221.0001, σαν «ταχυδρομικά τέλη-

ελτα». 

7. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια.  

8. Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 

9. Την απόφαση 3042/2014 του Δημάρχου για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων. 

10. Την απόφαση 84/2016 του ΔΣ για την έγκριση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Προκηρύσσει  
 1. Τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια «φακέλων με 

προπληρωμένο τέλος έτους 2016 (κωδ.00/6221.0001)», προϋπολογιζόμενης αξίας 15.000 ευρώ με 

ΦΠΑ και με τους κάτωθι όρους:  

 

2. Όροι διαγωνισμού: 

 

2.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, 

τηλ: 22410-35445, την …………… ……/05/2016 και ώρα 09.00 πμ (ώρα λήξης κατάθεσης 

προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.  

 



2.2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

§ Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα  

§ Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

§ Συνεταιρισμοί 

 

Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν κλειστή έγγραφη δακτυλογραφημένη 
προσφορά, με αντίγραφο, στην επιτροπή μέχρι και την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα συνοδεύεται 

επί ποινή αποκλεισμού, επίσης, από:  

 

a. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 νόμιμα επικυρωμένη, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν 

έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα και ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση. 

b. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της 

διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων 

και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

c. Πρόσφατο (τελευταίου 3μήνου) πιστοποιητικό Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για την πιστοποίηση της εγγραφής τους στο μητρώο ταχυδρομικών 

επιχειρήσεων από το οποίο να προκύπτει το δίκτυό τους ανά την επικράτεια και οι υπηρεσίες 

για τις οποίες έχουν λάβει ειδική άδεια. 

d. Ειδική άδεια από την ΕΕΤΤ για την παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. 

e. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν σύστημα μέτρησης ποιότητας 
υπηρεσιών σύμφωνα με τα Ευρωπαικά Πρότυπα ΕΝ 13850:2002 ή και ΕΝ:14534:2003. 

Αποδεκτά γίνονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης της 

ποιότητας των παρεχομένων μετρήσεων από τον Ανεξάρτητο Φορέα. 

 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα δίδονται και σε απλές φωτοτυπίες χωρίς επικύρωση. 

 

2.3. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει 

προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για το 2% της συνολικής 
συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ που θα λήγει στις 31/12/2016. Επίσης, και η ισχύς της προσφοράς 

θα έχει λήξη στις 31/12/2016. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα καμία αλλαγή στις προσφερόμενες 

τιμές δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία μας. Τέλος, μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την κατακύρωση 

της προμήθειας θα πρέπει να υπογραφεί σύμβαση με το μειοδότη ή τους μειοδότες προμηθευτές, η 

οποία θα λήγει σε ένα(1) χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση καταρτίζεται βάση των 

όσων προβλέπονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Η οικονομική προσφορά θα είναι φτιαγμένη σε 

πρόγραμμα word, θα δίνεται και σε usb και θα τοποθετείται μέσα στο φάκελο της οικονομικής 
προσφοράς. Ρητά αναφέρεται ότι για την επιλογή του μειοδότη, θα ληφθεί υπόψη από την Υπηρεσία η 

έγγραφη προσφορά. 

 

2.4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε εξωτερικό φάκελο καλά 

σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις, επί ποινή αποκλεισμού: 

§ Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

§ Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της Υπηρεσίας του Φορέα που διενεργεί το 

διαγωνισμό(ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ), όπως περιγράφεται στη διακήρυξη. 

§ Το πρωτόκολλο του διαγωνισμού ή την απόφαση Δημάρχου. 

§ Τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή (ονομασία, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, e-mail, κλπ). 

§ Την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

 



Τα ανωτέρω διακριτικά θα αναγράφονται και σε όλους τους εσωτερικούς φακέλους και όχι μόνο 
στον εξωτερικό. 
  

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον εξωτερικό φάκελο 

προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά έγγραφα με την προσφορά και ειδικότερα τα εξής: 

· Όλα τα δικαιολογητικά με τα αντίγραφά τους της παραγράφου 2.2.(σε εσωτερικό φάκελο με 

τίτλο ‘δικαιολογητικά διαγωνισμού’). 

· Η οικονομική προσφορά δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο, κλειστή σε εσωτερικό φάκελο, 

με τίτλο ‘οικονομική προσφορά’. 

· Οι τεχνικές προδιαγραφές, με αντίγραφο, των προκηρυχθέντων υλικών κλειστές σε 

εσωτερικό φάκελο με αντίγραφο, με τίτλο ‘τεχνική προσφορά’. 
 

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους με σφραγίδα της εταιρείας. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται 

είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε 

άλλη επιβάρυνση.  

Η οικονομική προσφορά θα δίνεται σε πίνακα ίδιο με αυτόν που υπάρχει στη μελέτη του 
διαγωνισμού.  
 

2.5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι και τις 31/12/2016. Η κατακύρωση 

της προμήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την 

επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί 

στη μελέτη του διαγωνισμού.  

 

Οι συμμετέχοντες προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά μόνο και αποκλειστικά για το 
σύνολο της προμήθειας. Αν έστω και ένα προιόν δεν υπάρχει στην προσφορά τους, τούτη δεν θα 
γίνει αποδεκτή. 
 

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι είναι ουσιώδης και η μη τήρηση ενός ή και όλων επιφέρει αποκλεισμό 

του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Επίσης, αναφέρεται ότι η μελέτη του διαγωνισμού αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτού και ότι αναφέρεται εκεί δεσμεύει τους συμμετέχοντες σε αυτόν. Τέλος, η 

εξέταση των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων θα γίνει δημόσια αμέσως μετά το τέλος της 

κατάθεσης προσφορών, ενώ έγκειται στην επιτροπή του διαγωνισμού το αν θα εξετάσει τις 

οικονομικές προσφορές την ίδια ημέρα ή θα καθορίσει κάποια άλλη. Οποιαδήποτε πληροφόρηση των 

ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και μέσω fax με απόδειξη. 

 

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης όλης της προμήθειας ή τμήματος αυτής, θα επιβάλλεται 

στον προμηθευτή ποινική ρήτρα ίση με το πέντε τοις χιλίοις(5ο/οο) για κάθε ημέρα επί της συνολικής 

αξίας των εκπροθέσμως παραδοθέντων ειδών. Μετά την παρέλευση των δεκαπέντε(15) ημερών θα 

ακολουθήσει η διαδικασία της έκπτωσης, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το 

ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το 

παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου ΚΑΕ 3741 

«παράβολα από κάθε αιτία». Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη, 

ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Υπουργική Διάταξη. 

 

2.6. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να: 

§ σταλούν με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 

85100, Ρόδος, τηλ. 22410-35445, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αποσφράγισης των 



προσφορών και ως τις 13.00 το μεσημέρι (ημέρα και ώρα παραλαβής του φακέλου από την 

Υπηρεσία).  

§ ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, μέχρι και 

την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στο Τμήμα Προμηθειών, Καποδιστρίου 3-

5, Ρόδος, τηλ. 22410-35445. 

 

2.7. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, ύστερα από έλεγχο ποιότητας και 

ποσότητας.  

 

 2.8. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεως του Δήμου. Επίσης, να 

δημοσιευτεί σε μία(1) ημερήσια του τοπικού τύπου και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το μειοδότη. Στην προκειμένη δημοπρασία ισχύουν και 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ,  βάση των άρθρων 158,209 του νέου Δ.Κ.Κ. και του Ν. 

3858/2010(Νόμος Καλλικράτη).  

 

2.9. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 

εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α , 2 και 3 του 

άρθρου 36 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ, και κατά περίπτωση, εάν παραδίδεται τμηματικά και σε 

κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση δύο(2) μηνών από την οριστική παραλαβή των υλικών (έκδοση 

πρωτοκόλλου παραλαβής και λογιστική τακτοποίησή του). Θα εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε ποσότητα 

που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το συνολικό ποσό. Ο τρόπος 

εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα υποδείξει και θα λύσει τυχόν 

ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της προμήθειας. Όλα  τα 

δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. Τυχόν 

διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και προμηθευτή 

σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

  Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής αριθ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 374/ 2016 (7Ρ4ΛΩ1Ρ-ΧΜΗ) 
η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την 

επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 00-6221.0001 που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί 

στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 

30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο 
 (Εκτός ημερησίας)                                         (Απόφ. Αρ.132/2016  (Α.Δ.Α: 60Υ5Ω1Ρ-7ΙΡ)   

Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 
δημοπρασίας «παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, 
όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου»   

 
    Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, 

της Δ/νσης Οικονομικών, δια της οποίας προτείνονται οι όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την 
παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής 
σχέσης, έναντι ανταλλάγματος.  
Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τους όρους της εν λόγω 
διακήρυξης – δημοπρασίας, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση του τμήματος προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  



Α. Την  κατάρτιση  των όρων διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής και 
προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, 
προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, ως κατωτέρω:   
 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπ’ όψιν: 
α) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 2, 13, 15 και 31 και το Π.Δ. 270/1981. 
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) 
γ) το Ν.3852/2010 

δ) το N.4384/2016 άρθρο 56 

ε) την υπ’ αρ. 216/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση 
τμημάτων αιγιαλού και παραλίας σε διάφορες θέσεις στην παραλιακή περιοχή του Δήμου μας, και 
παραπέμπεται στην Οικονομική Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων  σύμφωνα με το αρ. 72 του 
Ν.3852/2010. 
ζ) την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586 Β’ΕΞ2015/7/4/2015 και ΔΔΠ0006398/691Β’ΕΞ2015/27/4/2015 περί 
«Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης 
και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  
η)την απόφαση Δημάρχου Ρόδου  αρ.3042/15-9-2014 περί ορισμού και ανάθεσης  αρμοδιοτήτων 
αντιδημάρχων και 1322/15-5-2015 περί ορισμού και ανάθεσης πρόσθετων αρμοδιοτήτων 
Αντιδημάρχου. 
  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης 
αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Ν.2971/2001 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586 Β’ΕΞ2015/7/4/2015 και 
ΔΔΠ0006398/691Β’ΕΞ2015/27/4/2015 όπως περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους 
ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της 
παρούσας. 
 

Άρθρο 1 

Περιγραφή χώρων παραχώρησης –Ελάχιστο όριο προσφοράς 

Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού προς τρίτους με σύναψη 
μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος καθώς και το ελάχιστο όριο προσφοράς, ορίζονται ως εξής:   

 

Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
(ΠΟΣΤΟ) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ

ΗΣ  

ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΣΕ m2 

ΟΡΙΟ 
ΠΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓ
ΜΕΝΕΣ  

ΕΙΔΟΣ 

ΡΟΔΟΥ ΣΑΝΓΟΥΙΓΚ 10.001 Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΕΣ 496 10,000.00 € 

1 X = 
879080.740 Y 

= 

4036648.393 
2 X = 

879093.895 Y 

= 
4036657.501 

3 X = 

879111.541 Y 

= 

4036632.013 
4 X = 

879098.386 Y 

= 
4036622.906 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ ΣΑΝΓΟΥΙΓΚ 10.004 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 496 10,000.00 € 

13 X = 

879050.819 Y 

= 
4036771.925 

14 X = 

879066.450 Y 
= 

4036775.343 

15 X = 
879073.073 Y 

= 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 



4036745.059 

16 X = 
879057.443 Y 

= 

4036741.641 

ΡΟΔΟΥ ΣΑΝΓΟΥΙΓΚ 10.002 Δ.Κ.Κ.  
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 1,500.00 € 

5 X = 
879074.362 Y 

= 

4036685.096 
6 X = 

879077.146 Y 

= 
4036686.215 

7 X = 

879079.011 Y 
= 

4036681.576 

8 X = 
879076.227 Y 

= 

4036680.457 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ ΣΑΝΓΟΥΙΓΚ 10.005 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 3,500.00 € 

17 

X=879074.231 

Y=4036832.44
4 

18 

X=879075.313 
Y=4036842.38

5 

19 
X=879070.343 

Y=4036842.92

6 
20 

X=879069.261 

Y=4036832.98
5 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ ΣΑΝΓΟΥΙΓΚ 10.003 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 1,500.00 € 

9 X = 

879057.212 Y 

= 

4036732.032 

10 X = 
879060.156 Y 

= 

4036732.609 
11 X = 

879061.117 Y 

= 
4036727.702 

12 X = 

879058.173 Y 
= 

4036727.125 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ ΖΕΦΥΡΟΣ 10.008.Δ.O.K. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 496 7,440.00 € 

1 
X=879535.636 

Y=4039604.28

8 

2 

X=879548.666 

Y=4039595.00
3 

3 

X=879530.675 
Y=4039569.75

7 

4 
X=879517.645 

Y=4039579.04

3 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ  ΖΕΦΥΡΟΣ 10.009 ΔΟΚ  ΟΜΠΡΕΛΕΣ 165 2,500.00 € 

9 
X=879480.753 

Y=4039492.54

3 
10 

X=879485.012 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 



Y=4039489.92

4 
11 

X=879467.723 

Y=4039461.81
5 

12 

X=879463.464 
Y=4039464.43

4 

ΡΟΔΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 10.007 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 240 3,000.00 € 

5 

X=879155.975 
Y=4037328.33

9 

6 
X=879177.148 

Y=4037362.27

6 
7 

X=879172.058 

Y=4037365.45
2 

8 

X=879150.885 
Y=4037331.51

5 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ ΖΕΦΥΡΟΣ  10.010 ΔΚΚ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

ΚΑΝΤΙΝΑ 
15 1,500.00 € 

13 
X=879444.253 

Y=4039512.93

1 
14 

X=879446.699 

Y=4039511.19
4 

15 

X=879443.804 
Y=4039507.11

8 

16 

X=879441.358 

Y=4039508.85

5 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ ΖΕΦΥΡΟΣ 10.011 ΔΣΚ  Θ.Μ.Α. 50 2,000.00 € 

5 

X=879518.388 

Y=4039556.02
5 

6 

X=879522.707 
Y=4039553.50

7 

7 
X=879517.672 

Y=4039544.86

7 
8 

X=879513.352 

Y=4039547.38

5 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΒΑΓΙΕΣ 
(ΛΑΔΙΚΟ) 

5.005 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 500 17,500.00 € 

1 

X=877448.397 
Y=4027376.91

8 

2 
X=877438.040 

Y=4027425.83

3 
3 

X=877428.257 

Y=4027423.76
2 

4 

X=877438.614 
Y=4027374.84

6 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 



ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΒΑΓΙΕΣ 
ΠΛΑΚΑ  

(ΛΑΔΙΚΟ) 

5.006 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 144.5 5,057.50 € 

5 

X=877656.622 
Y=4027503.17

1 

6 
X=877663.970 

Y=4027487.84

0 
7 

X=877656.305 

Y=4027484.16
7 

8 

X=877648.957 
Y=4027499.49

7 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΛΑΔΙΚΟ 

(ΑΝΤΟΝΥ 
ΚΟΥΙΝ) 1 

5.007 Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΕΣ 122 5,368.00 € 

1 

X=877766.043 
Y=4027567.49

2 

2 
X=877762.146 

Y=4027562.93

1 
3 

X=877776.338 
Y=4027550.80

7 

4 
X=877780.235 

Y=4027555.36

8 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΛΑΔΙΚΟ 

(ΑΝΤΟΝΥ 
ΚΟΥΙΝ) 2 

5.008 Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΕΣ 360 9,000.00 € 

5 X = 
877995.137 Y 

= 

4027626.804 
6 X = 

878003.749 Y 

= 

4027624.191 

7 X = 

878015.363 Y 
= 

4027662.468 

8 X = 
878006.750 Y 

= 

4027665.081 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΜΑΝΤΩΜΑ
ΤΑ 

5.009 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 360 6,534.00 € 

1 

X=878026.290 

Y=4028386.68
1 

2 

X=878021.457 
Y=4028379.08

9 

3 

X=878055.201 

Y=4028357.61

0 
4 

X=878060.034 

Y=4028365.20
2 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΜΑΝΤΩΜΑ
ΤΑ 

5.010 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 360 6,534.00 € 

5 

X=877924.491 
Y=4028482.35

6 

6 
X=877916.406 

Y=4028478.40

2 
7 

X=877933.976 

Y=4028442.46

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 



8 

8 
X=877942.062 

Y=4028446.42

1 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΜΑΝΤΩΜΑ
ΤΑ 

5.011 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 360 6,534.00 € 

 
9 

X=877945.635 

Y=4028622.43
2 

10 

X=877936.756 
Y=4028623.90

5 

11 
X=877930.208 

Y=4028584.44

5 
12 

X=877939.086 

Y=4028582.97
1 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΑΘΑΡΑ 

5.012 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 174 4,500.00 € 

1 X = 

877743.525 Y 
= 

4028750.270 

2 X = 
877741.085 Y 

= 

4028744.789 
3 X = 

877767.577 Y 

= 
4028732.993 

4 X = 

877770.018 Y 
= 

4028738.474 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΑΘΑΡΑ 

5.014 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 174 4,500.00 € 

9 

X=877634.228 

Y=4029006.70

9 
10 

X=877628.605 

Y=4029008.80
0 

11 

X=877618.497 
Y=4028981.61

8 

12 
X=877624.121 

Y=4028979.52

7 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΦΑΛΗΡΑΚΙ

ΟΥ 
ΔΑΝΕΛΛΑΤ

ΟΥ ΕΩΣ 
ΔΗΜΗΤΡΑ 1 

5.015 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 174 6,090.00 € 

1 

X=877500.478 

Y=4029119.07

3 

2 

X=877496.994 
Y=4029114.18

8 

3 
X=877520.606 

Y=4029097.35

1 
4 

X=877524.089 

Y=4029102.23
6 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΦΑΛΗΡΑΚΙ 
ΔΑΝΕΛΛΑΤ

ΟΥ ΕΩΣ 
ΔΗΜΗΤΡΑ 2 

5.016 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 450 15,750.00 € 

5 

X=877430.336 

Y=4029192.39
2 

6 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 



X=877421.993 

Y=4029189.01
5 

7 

X=877403.235 
Y=4029235.36

3 

8 
X=877411.577 

Y=4029238.73

9 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΦΑΛΗΡΑΚΙ

ΟΥ 
ΔΑΝΕΛΛΑΤ

ΟΥ ΕΩΣ 
ΔΗΜΗΤΡΑ 3 

5.018 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 480 16,800.00 € 

13 
X=877323.933 

Y=4029349.30

9 
14 

X=877337.721 

Y=4029357.42
6 

15 

X=877352.939 
Y=4029331.57

2 

16 
X=877339.150 

Y=4029323.45
6 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΦΑΛΗΡΑΚΙ

ΟΥ ΑΠΟ 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ 

ΕΩΣ 
ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ 

2 

5.020 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 494 17,290.00 € 

5 

X=877264.012 

Y=4029576.76
9 

6 

X=877259.300 
Y=4029614.47

6 

7 
X=877272.199 

Y=4029616.08

8 

8 

X=877276.911 

Y=4029578.38
1 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΦΑΛΗΡΑΚΙ

ΟΥ ΑΠΟ 
ΦΑΛΗΡΑΚΙ 

ΜΠΗΤΣ ΕΩΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝ 

1 

5.022 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 494 17,290.00 € 

1 

X=877250.563 
Y=4029759.90

7 

2 
X=877252.387 

Y=4029797.86

4 
3 

X=877265.372 

Y=4029797.24
0 

4 

X=877263.548 

Y=4029759.28

4 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΦΑΛΗΡΑΚΙ
ΟΥ – ΡΕΝΗ 

1 

5.026 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 494 7,410.00 € 

1 
X=877285.891 

Y=4030063.87

3 
2 

X=877294.628 

Y=4030100.85
5 

3 

X=877307.279 
Y=4030097.86

6 

4 
X=877298.543 

Y=4030060.88

4 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 



ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΦΑΛΗΡΑΚΙ
ΟΥ – ΡΕΝΗ 

1 

5.027 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 496 7,440.00 € 

5 

X=877333.368 
Y=4030267.79

5 

6 
X=877348.939 

Y=4030264.11

7 
7 

X=877341.812 

Y=4030233.94
7 

8 

X=877326.241 
Y=4030237.62

5 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΦΑΛΗΡΑΚΙ
ΟΥ ΡΕΝΗ 2  

5.029.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 496 5,952.00 € 

5 

X=877368.520 
Y=4030393.95

7 

6 
X=877384.091 

Y=4030390.27

9 
7 

X=877376.964 
Y=4030360.10

9 

8 
X=877361.393 

Y=4030363.78

8 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΦΑΛΗΡΑΚΙ
ΟΥ ΡΕΝΗ 2  

5.030.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 496 5,952.00 € 

9 
X=877415.015 

Y=4030519.40

7 
10 

X=877429.686 

Y=4030513.02

3 

11 

X=877417.317 
Y=4030484.59

8 

12 
X=877402.646 

Y=4030490.98

2 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΦΑΛΗΡΑΚΙ

ΟΥ 
ΛΑΓΓΟΝΑΣ 

1 

5.032 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 496 14,880.00 € 

5 

X=877467.359 

Y=4030675.27
4 

6 

X=877482.208 
Y=4030669.31

7 

7 

X=877470.665 

Y=4030640.54

6 
8 

X=877455.816 

Y=4030646.50
4 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΦΑΛΗΡΑΚΙ

ΟΥ 
ΛΑΓΓΟΝΑΣ 

2 

5.033 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 496 14,880.00 € 

9 X = 

877511.008 Y 
= 

4030777.320 

10 X = 
877525.858 Y 

= 

4030771.362 
11 X = 

877514.314 Y 

= 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 



4030742.591 

12 X = 
877499.465 Y 

= 

4030748.549 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΜΜΟΥΔΕ
Σ  

5.038.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 200 2,400.00 € 

 5 
X=878537.327 

Y=4032464.40

4 
6 

X=878546.588 

Y=4032482.13
0 

7 

X=878555.451 
Y=4032477.50

0 

8 
X=878546.190 

Y=4032459.77

3 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΜΑΥΡΟΣ 
ΚΑΒΟΣ 

5.039 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 240 2,750.00 € 

1 

X=879538.465 

Y=4033329.38
0 

2 

X=879549.953 
Y=4033291.06

5 

3 
X=879555.700 

Y=4033292.78

8 
4 

X=879544.212 

Y=4033331.10
3 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΓΟΥΡΝΕΣ 1 5.040 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 240 2,750.00 € 

5 

X=879561.207 

Y=4033462.21

9 

6 
X=879595.045 

Y=4033483.55

0 
7 

X=879591.845 

Y=4033488.62
6 

8 

X=879558.008 
Y=4033467.29

5 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΓΟΥΡΝΕΣ 2 5.041 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 216 2,750.00 € 

9 
X=879707.058 

Y=4033450.45

7 

10 

X=879698.461 

Y=4033453.11
9 

11 

X=879705.557 
Y=4033476.04

5 

12 
X=879714.155 

Y=4033473.38

4 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΚΑΤΩ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
ΚΟΚΚΙΝΗ 

5.042 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 494 4,940.00 € 

1 
X=879851.833 

Y=4033600.12

4 
2 

X=879867.582 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 



Y=4033593.72

1 
3 

X=879864.380 

Y=4033585.84
7 

4 

X=879848.632 
Y=4033592.25

0 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΚΑΤΩ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
ΚΟΚΚΙΝΑ  

5.043 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 144.5 2,750.00 € 

5 

X=880007.756 
Y=4033741.31

4 

6 
X=880012.690 

Y=4033778.99

2 
7 

X=880025.580 

Y=4033777.30
5 

8 

X=880020.646 
Y=4033739.62

6 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΒΟΥΡΑΚ
ΙΑ 

5.044 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 261 3,915.00 € 

5 
X=879793.569 

Y=4035648.27

5 
6 

X=879775.016 

Y=4035670.56
4 

7 

X=879768.099 
Y=4035664.80

6 

8 

X=879786.652 

Y=4035642.51

7 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΦΑΛΗΡΑΚΙ

ΟΥ 
ΑΝΑΜΕΣΑ 

ΣΤΗ 
ΝΕΡΟΤΣΟΥ

ΛΗΘΡΑ 
ΤΟΥ Σ. 

ΝΙΚΟΛΟΥ 
ΚΑΙ 

ΚΑΝΤΙΝΑ 
ΔΑΝΕΛΛΑΤ

ΟΥ 

5.017 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 8,500.00 € 

9 

X=877362.944 

Y=4029316.85
4 

10 

X=877357.590 
Y=4029325.30

0 

11 
X=877353.367 

Y=4029322.62

3 
12 

X=877358.721 

Y=4029314.17

7 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΒΟΡΕΙΑ 
ΤΟΥ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙ
ΟΥ 

"ΑΚΡΟΓΙΑΛ
Ι' 

5.021.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 8,500.00 € 

9 

X=877274.992 
Y=4029695.39

2 

10 
X=877274.718 

Y=4029705.38

9 
11 

X=877269.720 

Y=4029705.25
2 

12 

X=877269.994 
Y=4029695.25

5 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 



ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΦΑΛΗΡΑΚΙ
ΟΥ(ΦΑΛΗΡ

ΑΚΙ 
ΜΠΗΤΣ- 

ΑΠΟΛΛΩΝ )  

5.023.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 3,500.00 € 

5 

X=877260.339 
Y=4029803.58

4 

6 
X=877260.947 

Y=4029813.56

6 
7 

X=877255.957 

Y=4029813.87
0 

8 

X=877255.348 
Y=4029803.88

8 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΦΑΛΗΡΑΚΙ
ΟΥ(ΦΑΛΗΡ

ΑΚΙ 
ΜΠΗΤΣ- 

ΑΠΟΛΛΩΝ )  

5.025.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 6,500.00 € 

13 

X=877281.841 
Y=4029943.07

8 

14 
X=877284.124 

Y=4029952.81

4 
15 

X=877279.256 
Y=4029953.95

6 

16 
X=877276.973 

Y=4029944.22

0 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΦΑΛΗΡΑΚΙ
ΟΥ ΡΕΝΗ 2  

5.028.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 2,500.00 € 

1 
X=877342.550 

Y=4030337.41

4 
2 

X=877345.825 

Y=4030346.86

3 

3 

X=877341.100 
Y=4030348.50

0 

4 
X=877337.826 

Y=4030339.05

1 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΜΕΤΑΞΥ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙ

ΩΝ 
''ΜΟΝΑΞΙΑ'' 

& 

''ΣΩΤΗΡΗΣ'' 

5.031.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 1,750.00 € 

1 

X=877457.027 

Y=4030625.49
2 

2 

X=877460.750 
Y=4030634.77

2 

3 

X=877456.110 

Y=4030636.63

4 
4 

X=877452.386 

Y=4030627.35
3 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΦΑΛΗΡΑΚΙ

ΟΥ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΑΣΤΡΙ 

5.035 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 5,000.00 € 

17 

X=877604.164 
Y=4030957.92

0 

18 
X=877609.414 

Y=4030966.43

1 
19 

X=877605.158 

Y=4030969.05

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 



6 

20 
X=877599.909 

Y=4030960.54

5 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΑΣΤΡΑΚΙ 
(ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ

ΩΝ 
ΚΑΛΥΨΩ 

ΚΑΙ 
ΠΗΓΑΣΟΣ  

5.036.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 5,000.00 € 

1 
X=877685.885 

Y=4031114.77

0 
2 

X=877691.134 

Y=4031123.28
1 

3 

X=877686.879 
Y=4031125.90

6 

4 
X=877681.629 

Y=4031117.39

5 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΑΜΜΟΥΔΕ
Σ (ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΡΕΝΗ  
ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΠΟΤΑΜΙ 
ΣΤΟ ΞΕΝ. 

ΚΟΛΟΣΣΟΣ) 

5.037 Δ.Σ.Κ.  Θ.Μ.Α. 25 2,500.00 € 

 1 

X=878476.270 

Y=4032299.45
9 

2 

X=878479.562 
Y=4032303.22

2 

3 
X=878475.800 

Y=4032306.51

4 
4 

X=878472.507 

Y=4032302.75
2 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΜΜΟΥΔΕ
Σ  

5.045 Δ.Σ.Κ.  Θ.Μ.Α.  25 2,500.00 € 

 9 

X=878603.783 

Y=4032557.07

5 

10 
X=878606.408 

Y=4032561.33

1 
11 

X=878602.153 

Y=4032563.95
6 

12 

X=878599.528 
Y=4032559.70

0 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΛΑΔΙΚΟ 
(ΑΝΤΟΝΥ 

ΚΟΥΙΝ) 
Θ.Μ.Α.  

5.046 Δ.Σ.Κ Θ.Μ.Α.  15 1,500.00 € 

9 
X=877826.136 

Y=4027530.77

7 

10 

X=877829.127 

Y=4027530.53
5 

11 

X=877828.723 
Y=4027525.55

1 

12 
X=877825.733 

Y=4027525.79

3  

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία 

Σαντάλια  – 

Αφάντου (1) 
3.001 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 300 4,500.00 € 

 A X = 
874911.461 Y 

= 

4023120.696 
???X = 

874916.988 Y 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 



= 

4023118.359 
??? X = 

874936.463 Y 

= 
4023164.410 

??? X = 

874930.937 Y 
= 

4023166.747 

ΑΦΑΝΤΟΥ 

Παραλία 
Ρένης – 

Αφάντου (1) 
3.002 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 200 3,000.00 € 

 A X = 

874783.154 Y 
= 

4022757.992 

B X = 
874787.851 Y 

= 

4022756.278 
??? X = 

874801.567 Y 

= 
4022793.853 

??? X = 

874796.870 Y 
= 

4022795.567 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 

Παραλία 
Ρένης – 

Αφάντου (2) 
3.003 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 200 3,000.00 € 

 ?? X = 
874837.146 Y 

= 

4022909.666 
??? X = 

874841.843 Y 

= 
4022907.952 

H X = 

874855.558 Y 
= 

4022945.527 

?? X = 

874850.861 Y 

= 

4022947.241 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία 

Χελιδόνια– 

Αφάντου 

3.004 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 200 3,000.00 € 

 A X = 

874711.059 Y 

= 
4022558.438 

B X = 

874715.756 Y 
= 

4022556.723 

??? X = 
874729.471 Y 

= 

4022594.298 
??? X = 

874724.774 Y 

= 

4022596.013 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 

Παραλία 
Νησάκι-

Κολυμπίων – 

δεξιά του 
ξενοδοχείου 

IRENE 

PALACE (1) 

3.006 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 200 3,000.00 € 

E X = 

874426.086 Y 
= 

4019957.577 

Z 
X=874432.610 

Y = 

4019962.207 
Π X = 

874418.139 Y 

= 
4019982.594 

Θ 
Χ=874411.616  

Y = 

4019977.963 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 



ΑΦΑΝΤΟΥ 

Παραλία 
Νησάκι-

Κολυμπίων – 

δεξιά του 
ξενοδοχείου 

IRENE 

PALACE (2) 

3.007 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 200 3,000.00 € 

 A X = 

874549.054 Y 
= 

4019904.238 

B X = 
874550.307 Y 

= 

4019912.140 
?? X = 

874525.616 Y 

= 
4019916.055 

?? X = 

874524.363 Y 
= 

4019908.154 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 

Παραλία 
Λιμανάκι – 

Κολυμπίων – 
αριστερά 

καντίνας (1) 

3.008 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 300 4,500.00 € 

 A X = 

874495.412 Y 
= 

4019408.059 

B X = 
874500.740 Y 

= 

4019405.298 
??? X = 

874523.745 Y 
= 

4019449.691 

?? X = 
874518.418 Y 

= 4019452.45 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 

Παραλία 
«Κολυμπιενή

ς» – 

Κολυμπίων – 

αριστερά 
καντίνας (1) 

3.009 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 300 4,500.00 € 

 A X = 

873859.252 Y 
= 

4018425.608 

B X = 
873868.982 Y 

= 

4018427.915 

??? X = 

873862.060 Y 

= 
4018457.106 

??? X = 

873852.329 Y 
= 

4018454.798 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία 
Νησάκι 

3.010 Δ.Σ.Κ Θ.Μ.Α. 50 5,000.00 € 

N X = 
874384.629 Y 

= 

4020033.569 
??? X = 

874389.211 Y 

= 
4020035.571 

???X = 

874385.208 Y 

= 

4020044.735 

???X = 
874380.626 Y 

= 

4020042.733 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία 
Λιμανάκι 

3.011 Δ.Σ.Κ Θ.Μ.Α. 50 5,000.00 € 

?? X = 

874224.446 Y 

= 
4019260.490 

?? X = 

874228.469 Y 
= 

4019257.521 

?? X = 
874234.407 Y 

= 

4019265.567 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 



?? X = 

874230.384 Y 
= 

4019268.536 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία 

Κολυμπενή 
3.012 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 5,000.00 € 

??? X = 

873950.554 Y 
= 

4018793.676 

?? X = 
873955.517 Y 

= 

4018793.064 
???X = 

873956.741 Y 

= 
4018802.988 

?? X = 

873951.779 Y 
= 

4018803.601 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 

Παραλία 
Κολυμπιενής 
– Κολυμπίων 

3.013 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 9,000.00 € 

E X = 
873854.581 Y 

= 

4018462.078 
Z X = 

873857.338 Y 

= 
4018463.261 

???X = 

873855.367 Y 
= 

4018467.856 

???X = 
873852.610 Y 

= 

4018466.674 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία 

Λιμανάκι – 

Κολυμπίων 

3.014 Δ.Κ.Κ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 6,000.00 € 

???X = 

874473.091 Y 

= 

4019432.499 

???X = 

874475.710 Y 
= 

4019431.036 

??? X = 
874478.147 Y 

= 

4019435.403 
???X = 

874475.527 Y 

= 
4019436.865 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 

Παραλία 
Νησάκι 

Κολυμπίων 

3.015 Δ.Κ.Κ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 5,000.00 € 

I X = 

874367.5287 
Y = 

4020032.2078 

K X = 

874370.2858 

Y = 

4020033.3903 
?? X = 

874368.3150 

Y = 
4020037.9855 

?? X = 

874365.5579 
Y = 

4020036.8030 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ
Υ 

ΣΤΕΓΝΑ 
ΤΑΒΕΡΝΑ 
ΓΟΡΓΟΝΑ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

1.001 ΔΣΚ  Θ.Μ.Α. 50 1,000.00 € 

1 X = 

872293.120 Y 
= 

4015283.158 

2 X = 
872288.629 Y 

= 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 



4015285.355 

3 X = 
872293.023 Y 

= 

4015294.338 
4 X = 

872297.514 Y 

= 
4015292.141 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ
Υ 

ΣΤΕΓΝΑ 
ΚΕΝΤΡΟ 

 1.002 ΔΣΚ Θ.Μ.Α. 50 1,000.00 € 

 X = 

872128.735 Y 

= 
4014739.859 

2 X = 

872123.983 Y 
= 

4014741.416 

3 X = 
872127.097 Y 

= 

4014750.919 
4 X = 

872131.848 Y 

= 
4014749.362 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ
Υ 

ΣΤΕΓΝΑ 
ΔΕΞΙΑ ΑΠΌ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 

1.003 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 1,000.00 € 

1 X = 

872091.527 Y 
= 

4014360.125 

2 X = 
872086.528 Y 

= 

4014360.090 
3 X = 

872086.456 Y 

= 
4014370.089 

4 X = 

872091.456 Y 

= 

4014370.125 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ
Υ 

ΧΑΡΑΚΙ 1.004 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 100 1,000.00 € 

1 
X=868487.165 

Y=4009961.39

5   2 
X=868491.701 

Y=4009963.49

9 3 
X=868500.117 

Y=4009945.35

5 4 
X=868495.581 

Y=4009943.25

1 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
Γλύστρα  
Λάρδου 

7.001 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ  494 9,880.00 € 

1 

X=859749.355 

Y=3998267.93

8 

2 

X=859729.274 
Y=3998300.19

8 

3 
X=859740.311 

Y=3998307.06

8 
4 

X=859760.392 

Y=3998274.80
8 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
Γλύστρα  
Λάρδου 

7.003 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ  494 9,880.00 € 

9 

X=859727.725 

Y=3998415.13
7 

10 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 



X=859746.711 

Y=3998448.05
4 

11 

X=859757.972 
Y=3998441.55

9 

12 
X=859738.986 

Y=3998408.64

2 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
ΚΑΤΣΟΥΝΙ 

ΛΑΡΔΟΥ 
7.005 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ  261 2,610.00 € 

1 
X=861549.910 

Y=3999492.55

5 
2 

X=861577.644 

Y=3999501.02
9 

3 

X=861580.274 
Y=3999492.42

1 

4 
X=861552.540 

Y=3999483.94
8 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
Πλακιά 
Λάρδου 

7.006 Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΕΣ  169 1,690.00 € 

1 

X=864217.357 

Y=3999698.75
2 

2 

X=864229.674 
Y=3999694.59

4 

3 
X=864225.517 

Y=3999682.27

7 

4 

X=864213.200 

Y=3999686.43
4 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
Πλακιά 
Λάρδου 

7.007 Δ.Ο.Κ  ΟΜΠΡΕΛΕΣ  169 1,690.00 € 

5 

X=864320.590 
Y=3999642.02

0 

6 
X=864330.412 

Y=3999633.50

4 
7 

X=864321.896 

Y=3999623.68
2 

8 

X=864312.074 

Y=3999632.19

8 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
Άγιος Θωμάς 

Λίνδου 
7.008 Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΕΣ  210 4,200.00 € 

9 
X=864422.211 

Y=3999597.86

2 
10 

X=864469.185 

Y=3999545.96
4 

11 

X=864471.409 
Y=3999547.97

7 

12 
X=864424.435 

Y=3999599.87

5 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 



ΛΙΝΔΙΩΝ 
ΑΡΚΕΦΤΑΣ 
- ΠΕΥΚΟΙ 

7.013 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ  60 600.00 € 

1 

X=865210.749 
Y=3998539.87

3 

2 
X=865230.749 

Y=3998539.87

3 
3 

X=865230.749 

Y=3998536.87
3 

4 

X=865210.749 
Y=3998536.87

3 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
Άγιος Παύλος 

Λίνδου 
7.014 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ  120 5,000.00 € 

1 X = 

867989.674 Y 
= 

4000913.462 

2 X = 
867970.374 Y 

= 

4000918.709 
3 X = 

867971.948 Y 
= 

4000924.498 

4 X = 
867991.248 Y 

= 

4000919.251 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  

Αγιος Παύλος 
Λίνδου  

(Κάτω από 
Δημαρχείο) 

7.015 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ  90 1,800.00 € 

5 
X=867986.693 

Υ 
4001182.345 

6 

X=867984.871 

Υ 
4001184.729 

7 

X=867961.035 
Υ 

4001166.514 

8 
X=867962.856 

Υ 
4001164.130 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
Μεγάλη 
παραλία 
Λίνδου 

7.018 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ  184 9,200.00 € 

1 

X=867883.499 

Y=4001820.89
5 

2 

X=867903.712 
Y=4001809.92

1 

3 

X=867899.895 

Y=4001802.89

0 
4 

X=867879.682 

Y=4001813.86
5 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
Μεγάλη 
παραλία 
Λίνδου 

7.019 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ  184 9,200.00 € 

5 

X=867785.713 
Y=4001895.69

8 

6 
X=867801.256 

Y=4001878.74

5 
7 

X=867795.359 

Y=4001873.33

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 



9 

8 
X=867779.816 

Y=4001890.29

2 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
Μεγάλη 
παραλία 
Λίνδου 

7.021 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ  425 21,250.00 € 

13 
X=867701.013 

Y=4001981.99

7 
14 

X=867722.514 

Y=4001994.75
4 

15 

X=867731.188 
Y=4001980.13

3 

16 
X=867709.688 

Y=4001967.37

7 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
Μεγάλη 
παραλία 
Λίνδου 

7.023 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ  172.5 8,625.00 € 

21 

X=867675.896 

Y=4002086.83
8 

22 

X=867674.164 
Y=4002096.68

7 

23 
X=867691.153 

Y=4002099.67

4 
24 

X=867692.885 

Y=4002089.82
6 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  ΒΛΗΧΑ   7.027Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ  200 2,000.00 € 

 9 X = 

866190.836 

Y=4003081.28

4 

10 X = 
866176.311 

Y=4003095.03

3 
11 X = 

866183.185 

Y=4003102.29
6 

12 X = 

866197.710 
Y=4003088.54

7 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  ΒΛΗΧΑ   7.029Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ  300 3,000.00 € 

 17 
X=866107.654 

Y=4003180.31

0 

18 

X=866089.694 

Y=4003204.34
0 

19 

X=866097.704 
Y=4003210.32

6 

20 
X=866115.664 

Y=4003186.29

7 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΜΑΚΡΥΣ 
ΤΟΙΧΟΣ  

7.034. Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ  69 690.00 € 

1 X = 
864037.473 Y 

= 

3999747.796 
2 X = 

864038.271 Y 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 



= 

3999750.688 
3 X = 

864060.442 Y 

= 
3999744.568 

4 X = 

864059.644 Y 
= 

3999741.676 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
ΘΟΛΑΡΙ 

ΚΑΛΑΘΟΥ 
7.035 Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΕΣ  150 1,500.00 € 

 5 

X=866125.897 
Y=4004743.20

8 

6 
X=866128.487 

Y=4004773.09

6 
7 

X=866133.468 

Y=4004772.66
5 

8 

X=866130.878 
Y=4004742.77

7 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
ΡΕΝΗ 

ΚΑΛΑΘΟΥ 
7.038 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΕΣ  150 1,500.00 € 

 1 
X=866156.089 

Y=4005009.47

7 
2 

X=866158.679 

Y=4005039.36
5 

3 

X=866163.660 
Y=4005038.93

3 

4 

X=866161.070 

Y=4005009.04

5 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  ΛΟΘΙΑΡΙΚΑ 7.042 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ  100 1,000.00 € 

 1 

X=862188.323 

Y=3999672.82
0 

2 

X=862208.256 
Y=3999674.45

9 

3 
X=862208.666 

Y=3999669.47

6 
4 

X=862188.733 

Y=3999667.83

7 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
Γλύστρα  
Λάρδου  

7.004 Δ.Κ.Κ  
ΤΡΟΧΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

15 11,000.00 € 

13 X = 

859763.452 Y 
= 

3998453.689 

14 X = 
859765.551 Y 

= 

3998451.546 
15 X = 

859769.123 Y 

= 
3998455.044 

16 X = 

859767.024 Y 
= 

3998457.188 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 



ΛΙΝΔΙΩΝ  

Αγιος Παύλος 
Λίνδου  

(Κάτω από 
Δημαρχείο) 

7.016.Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

15 3,700.00 € 

9 X = 

867951.343 Y 
= 

4001167.506 

10 X = 
867953.740 Y 

= 

4001165.703 
11 X = 

867950.735 Y 

= 
4001161.707 

12 X = 

867948.338 Y 
= 

4001163.510 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ 

ΒΛΗΧΑ 
ΚΑΛΑΘΟΥ 
(ΚΑΝΤΙΝΑ) 

7.033 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

15 4,000.00 € 

13 

X=865926.643 
Y=4003510.54

1 

14 
X=865929.444 

Y=4003511.61

6 
15 

X=865931.235 
Y=4003506.94

7 

16 
X=865928.434 

Y=4003505.87

3 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
ΘΟΛΑΡΙ 

ΚΑΛΑΘΟΥ 
7.036 Δ.Κ.Κ.  

ΤΡΟΧΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

15 3,500.00 € 

9 X = 
866081.294 Y 

= 

4004787.962 
10 X = 

866084.294 Y 

= 

4004787.962 

11 X = 

866084.294 Y 
= 

4004782.962 

12 X = 
866081.294 Y 

= 

4004782.962 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
ΡΕΝΗ 

ΚΑΛΑΘΟΥ 
7.039 Δ.Κ.Κ  

ΤΡΟΧΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

15 2,500.00 € 

5 

X=866111.169 

Y=005023.535 
6 

X=866113.928 

Y=005023.535 
7 

X=866113.928 

Y=005018.756 

8 

X=866111.169 

Y=005018.756 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
 Γλύστρα  
Λάρδου 

7.002 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 25 1,250.00 € 

 5 

X=859730.341 

Y=3998382.40
2 

6 

X=859731.689 
Y=3998387.21

7 

7 
X=859736.504 

Y=3998385.86

9 
8 

X=859735.156 

Y=3998381.05

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 



4 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
Πεύκοι 

Παραλία Λη 
(Λίνδου) 

7.009 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 2,500.00 € 

1 

X=864616.942 

Y=3999250.38
1 

2 

X=864607.277 
Y=3999252.94

6 

3 
X=864608.559 

Y=3999257.77

9 
4 

X=864618.225 

Y=3999255.21
4 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
ΜΕΓΑΛΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑ  

7.020 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 25 2,500.00 € 

 9 

X=867789.954 
Y=4001900.03

4 

10 
X=867786.851 

Y=4001903.95

4 
11 

X=867790.771 

Y=4001907.05
8 

12 

X=867793.875 
Y=4001903.13

7 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
ΜΕΓΑΛΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑ  

7.022 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 35 3,500.00 € 

17 
X=867723.824 

Y=4002002.67

1 
18 

X=867719.754 

Y=4002011.80
5 

19 

X=867724.321 
Y=4002013.84

0 

20 
X=867728.391 

Y=4002004.70

6 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
ΜΙΚΡΗ  

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΛΙΝΔΟΥ  

7.024 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 3,000.00 € 

5 
X=868067.020 

Y=4001933.35

5 
6 

X=868060.813 
Y=4001941.19

6 

7 
X=868064.733 

Y=4001944.29

9 
8 

X=868070.940 

Y=4001936.45
8 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  ΒΛΗΧΑ   7.026 Δ.Σ.Κ.   Θ.Μ.Α. 50 3,500.00 € 

5 

X=866301.754 

Y=4002976.18
3 

6 

X=866293.960 
Y=4002982.44

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 



8 

7 
X=866297.092 

Y=4002986.34

5 
8 

X=866304.886 

Y=4002980.08
0 

ΛΙΝΔΙΩΝ  ΒΛΗΧΑ   7.028 Δ.Σ.Κ Θ.Μ.Α. 50 3,500.00 € 

13 

X=866153.816 

Y=4003106.93
3 

14 

X=866147.672 
Y=4003114.82

3 

15 
X=866151.617 

Y=4003117.89

5 
16 

X=866157.761 

Y=4003110.00
4 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ 
ΒΛΗΧΑ 
ΛΙΝΔΟΥ 

7.031.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 1,050.00 € 

5 

X=865978.676 
Y=4003489.17

3 

6 
X=865975.922 

Y=4003498.78

6 
7 

X=865980.729 

Y=4003500.16
3 

8 

X=865983.483 

Y=4003490.55

0 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  

ΡΕΝΗ ΚΑΤΩ 
ΑΠΌ ΤΟ 

ΞΕΝ. 
ΑΙΘΡΙΟΝ 

7.040 Δ.Σ.Κ Θ.Μ.Α. 50 2,500.00 € 

9 
X=866223.621 

Y=4005354.80

4 
10 

X=866224.667 

Y=4005364.74
9 

11 

X=866229.640 
Y=4005364.22

6 

12 
X=866228.593 

Y=4005354.28

1 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ 
ΚΑΤΣΟΥΝΙ 

ΛΑΡΔΟΥ 
7.070 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 1,500.00 € 

5 

Χ=861600.614 
Υ=3999479.21

1 

6Χ=861599.31
7 

Υ=3999484.04
0 

7Χ=861608.97
5 

Υ=3999486.63
4 

8Χ=861610.27
2 

Υ=3999481.80
5 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 



ΛΙΝΔΙΩΝ 
ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
ΛΑΡΔΟΥ  

7.041.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 7,500.00 € 

1 X = 

859575.319 Y 

= 

3998082.063 

2 X = 

859583.816 Y 

= 

3998087.336 

3 X = 

859586.452 Y 

= 

3998083.087 

4 X = 

859577.955 Y 

= 

3998077.815 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΛΙΜΝΗ 

ΑΠΟΛΑΚΚΙ
ΑΣ 

8.001 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 50 250.00 € 

 A: 

X=838590.28 
Y=3998980.42 

B: 

X=838591.51 
Y=3998960.46 

Γ 

Χ=838594.00 
Υ=3998960.61 

ΔΧ=838592.7
8 

Υ=3998980.57 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ 
ΡΟΔΟΣ 

ΠΕΡ. 
ΣΚΟΛΟΝΙΤ
ΗΣ (ΠΡΩΗΝ 

MOHITO) 

 8.022 ΔΟΚ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 165 1,000.00 € 

A: 

X=851875.38 
Y=3988628.03 

B: 

X=851883.04 
Y=3988645.86 

Γ Χ= 

851875.23 Υ 
3988649.21 

ΔΧ=851867.5

7 

Υ=3988631.39 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ 
ΡΟΔΟΣ 

ΠΑΝΩ 
ΓΥΑΛΟΣ 

  ΟΜΠΡΕΛΕΣ 100 1,000.00 € 

A/A X Y 

0 836885.69 
3986876.64 

1 836889.66 

3986875.58 
2 836893.89 

3986903.36 

3 836889.92 
3986903.89 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ 
ΡΟΔΟΣ 

ΠΑΝΩ 
ΓΥΑΛΟΣ 

  
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

ΚΑΝΤΙΝΑ 
15 1,000.00 € 

A/A X Y 

0 836930.14 

3986860.50 
1 836930.14 

3986855.74 
2 836933.31 

3986856.00 

3 836933.31 

3986860.50 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙ

ΟΥ 

8.009 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 390 1,950.00 € 

E: 

X=847793.17  

Y=3982692.28   
Z: 

X=847822.84  

Y=3982696.69   
H: 

X=847824.76  

Y=3982683.83   
Θ: 

X=847795.08  

Y=3982679.42 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ

ΟΥ 
8.002 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 494 7,410.00 € 

1: 

X=840843.44  

Y=3977977.83   
2: 

X=840881.17  

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 



Y=3977982.33   

3: 
X=840882.75  

Y=3977969.43   

4: 
X=840845.02  

Y=3977964.92 

ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ

ΟΥ 
8.003 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 494 7,410.00 € 

5: 

X=840708.23  
Y=3977934.82  

6: 

X=840742.06  
Y=3977952.14   

7: 

X=840748.01  
Y=3977940.59   

8: 

X=840714.19  
Y=3977923.27 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ

ΟΥ 
8.004 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 494 7,410.00 € 

9:  

X=840585.12  
Y=3977869.57   

10: 

X=840618.94  
Y=3977886.89   

11: 

X=840624.90  
Y=3977875.33   

12: 

X=840591.07  
Y=3977858.01 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙ

ΟΥ 
8.010 Δ.Κ.Κ. 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

15 1,050.00 € 

A: 

X=847769.32  
Y=3982688.27 

B: 

X=847767.90  
Y=3982690.91  

Γ: 

X=847763.49  

Y=3982688.55   

Δ: 

X=847764.91  
Y=3982685.90 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ

ΟΥ 

8.008 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 10,000.00 € 

25: 

X=840755.61  

Y=3978005.31   
26: 

X=840758.57  

Y=3978004.80   
27: 

X=840759.43  

Y=3978009.72   
28: 

X=840756.48  
Y=3978010.24 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙ
Ο 

ΚΟΚΚΙΝΟΠ
ΑΤΕΛΕΣ 

(500Μ ΑΠΟ 
ΤΑ ΘΜΑ 

ΤΟΥ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ
ΟΥ ΡΟΔΟΣ 
ΜΑΡΙΣ ΚΑΙ 
500Μ ΑΠΟ 

ΤΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ

Ο ΡΟΔΟΣ 
ΠΡΙΝΣΕΣ) 

8.023 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 25 2,500.00 € 

A:X.857703.7

6 

Y.3996598.24     
B: 

X.857708.69 

Y.3996599.07 
Γ:X. 

857709.52 

Y.3996594.14 
Δ: 

X.857704.59 

Y.3996593.31 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ 
ΡΟΔΟΣ 

ΚΙΟΤΑΡΙ -
ΝΗΣΑΚΙ 

 8.021 ΔΣΚ Θ.Μ.Α. 50 1,000.00 € 

A 855844.35 

3995725.09 

? 855847.10 
3995720.91 

? 855838.74 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 



3995715.42 

? 855836.00 
3995719.59 

ΝΟΤΙΑ 
ΡΟΔΟΣ 

ΓΕΝΝΑΔΙ 
ΚΕΝΤΙΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

8.020 ΔΣΚ  Θ.Μ.Α. 50 1,000.00 € 

A 853975.54 

3992986.62 

? 853979.97 
3992984.29 

? 853975.32 

3992975.44 
? 853970.90 

3992977.76 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ

ΟΥ 

8.005 Δ.Σ.Κ Θ.Μ.Α. 130 19,500.00 € 

 13: 
X=840557.55 

Y=3977839.39 

14: 
X=840569.16 

Y=3977845.23 

15: 
X=840564.67 

Y=3977854.16 

16: 
X=840553.06 

Y=3977848.32 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ

ΟΥ 
8.006 Δ.Σ.Κ Θ.Μ.Α. 130 19,500.00 € 

 17: 

X=840476.20 
Y=3977785.21 

18: 

X=840487.85 
Y=3977790.99 

19: 
X=840483.41 

Y=3977799.94 

20: 
X=840471.76 

Y=3977794.17 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ

ΟΥ 
8.007 Δ.Σ.Κ Θ.Μ.Α. 130 19,500.00 € 

 21: 

X=840663.97 
Y=3977891.88 

22: 

X=840676.25 
Y=3977896.15 

23: 

X=840672.97 
Y=3977905.59 

24: 

X=840660.69 
Y=3977901.33 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΜΠΛΟΥ 
ΜΠΕΙ 
ΔΕΞΙΑ 

4.001.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 495 4,950.00 € 

1 

X=870801.286 
Y=4038308.13

4 

2 
X=870855.386 

Y=4038318.04

4 
3 

X=870853.764 

Y=4038326.89
7 

4 

X=870799.664 
Y=4038316.98

7 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΜΠΛΟΥ 
ΜΠΕΙ 

(BLUE BAY) 

4.002 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 5,000.00 € 

5 
X=870584.894 

Y=4038276.68

4 
6 

X=870574.980 

Y=4038275.37
5 

7 

X=870575.635 
Y=4038270.41

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 



8 

8 
X=870585.549 

Y=4038271.72

7 

ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΜΠΛΟΥ 
ΟΡΑΪΖΟΝ 

(BLUE 

HORIZON) 

4.003  Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 3,250.00 

1 
X=872310.299 

Y=4038692.08

9 
2 

X=872320.212 

Y=4038693.39
8 

3 

X=872319.558 
Y=4038698.35

5 

4 
X=872309.644 

Y=4038697.04

6 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΜΕΤΑΞΙ 
ELECTRA - 

ANDREA 
MARE 

4.004 ΔΣΚ  Θ.Μ.Α. 50 3,000.00 € 

1 

X=871539.768 

Y=4038478.17
9 

2 

X=871549.303 
Y=4038481.19

2 

3 
X=871547.796 

Y=4038485.96

0 
4 

X=871538.261 

Y=4038482.94
7 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΜΟΝΟΛΙΘΟ

Υ ΑΛΙΚΗ 
2.004. Δ.0.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 100 700.00 € 

 E: X = 

835629.89 Y = 

4002214.32 

Z: X = 

835647.12 Y = 
4002196.21 

H: X = 

835650.02 Y = 
4002198.96 

Θ Χ = 
835632.79 Υ= 

4002217.07 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΜΟΝΟΛΙΘΟ
Υ ΦΟΥΡΝΟΙ 

2.002.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 150 1,050.00 € 

 E: X = 

836258.45 Y = 

4001907.45 
Z: X = 

836293.41 Y = 
4001871.70 

H: X = 

836295.55 Y = 

4001873.80 

???X = 

836260.59 Y = 
4001909.55 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΜΟΝΟΛΙΘΟ

Υ ΑΛΙΚΗ 

2.003. Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 1,250.00 € 

A: 

X=835688.02  

Y=4002234.78   
B: 

X=835686.39  

Y=4002232.26   
Γ: 

X=835690.58  

Y=4002229.54   
Δ: 

X=835692.22  

Y=4002232.0 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 



ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΜΟΝΟΛΙΘΟ
Υ ΦΟΥΡΝΟΙ 

2.001. Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 1,600.00 € 

A: 

X=836254.22  
Y=4001933.78   

B: 

X=836252.59  
Y=4001931.27   

Γ: 

X=836256.78  
Y=4001928.55   

Δ: 

X=836258.41  
Y=4001931.06 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΦΑΝΩΝ  

6001 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 100 1,000.00 € 

 1 

X=856484.621 

Y=4031148.79
6 

2 

X=856481.072 
Y=4031152.31

8 

3 
X=856495.159 

Y=4031166.51

5 
4 

X=856498.708 
Y=4031162.99

3 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΑΛΑΒΑΡΔ

ΩΝ  
6000 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 2,500.00 € 

1 X = 

854131.330 Y 
= 

4029667.790 

2 X = 
854138.741 Y 

= 

4029674.504 
3 X = 

854142.098 Y 

= 

4029670.799 

4 X = 

854134.687 Y 
= 

4029664.085 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔ
ΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΔΥΤΙΚΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ

ΟΥ 
ΣΑΜΠΙΝΑ 

9.011.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΕΣ 100 1,000.00 € 

 1 
X=861266.108 

Y=4033865.66

4 
2 

X=861263.483 

Y=4033869.92
0 

3 

X=861246.459 
Y=4033859.42

3 

4 

X=861249.083 

Y=4033855.16

7 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔ
ΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 
ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΑΠΌ ΞΕΝ. 

ANGEL 

CLUB 

  ΟΜΠΡΕΛΕΣ 100 1,000.00 € 

A/A X Y 

0 863055.94 

4035026.14 
1 863058.85 

4035023.23 

2 863077.90 
4035039.90 

3 863075.79 

4035042.81 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 



ΠΕΤΑΛΟΥΔ
ΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗ
Σ ΜΠΡOΣΤΑ 

ΑΠΟ ΤΑ 
ΓΗΠΕΔΑ 
ΤΕΝΝΙΣ 

9.007.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 150 1,500.00 € 

 13 

X=868853.673 
Y=4037854.16

0 

14 
X=868879.452 

Y=4037869.50

5 
15 

X=868876.895 

Y=4037873.80
1 

16 

X=868851.116 
Y=4037858.45

7 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔ
ΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗ
Σ ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ  

(ΔΕΞΙΑ  
ΟΔΟΥ 

ΝΗΡΗΙΔΩΝ) 

9.005.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΕΣ 170 1,700.00 € 

 5 

X=869131.969 
Y=4038002.38

5 

6 
X=869103.372 

Y=4037983.99

4 
7 

X=869100.668 
Y=4037988.19

9 

8 
X=869129.265 

Y=4038006.59

0 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔ
ΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗ
Σ ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ  
(ΕΜΠΡΟΣΘ

ΕΝ 
ΑΝΑΨΥΚΤΗ

ΡΙΟΥ) 

9.006.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΕΣ 150 1,500.00 € 

 9 
X=868988.563 

Y=4037941.24

3 
10 

X=868962.784 

Y=4037925.89

8 

11 

X=868960.227 
Y=4037930.19

5 

12 
X=868986.006 

Y=4037945.53

9 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔ
ΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗ
Σ ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΕΡΙΓΙΑΛΕ

ΝΗΣ 
(ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

ΟΔΟΥ ) 

9.003.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΕΣ 150 1,500.00 € 

 9 

X=869590.120 

Y=4038128.06
0 

10 

X=869589.202 
Y=4038132.97

5 

11 

X=869559.712 

Y=4038127.46

7 
12 

X=869560.630 

Y=4038122.55
2 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔ
ΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΑΜΠΙΝΑ 

9.013.Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 1,500.00 € 

9 

X=861260.915 
Y=4033841.40

9 

10 
X=861262.570 

Y=4033838.90

6 
11 

X=861258.399 

Y=4033836.14

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 



9 

12 
X=861256.744 

Y=4033838.65

1 

ΠΕΤΑΛΟΥΔ
ΩΝ 

ΑΝΑΜΕΣΑ 
ΝΤΟΡΕΤΑ - 
ΝΙΡΒΑΝΑ 

9.015 ΔΚΚ  
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

ΚΑΝΤΙΝΑ 
15 1,500.00 € 

13 
X=861965.219 

Y=4034262.23

3 
14 

X=861969.390 

Y=4034264.99
1 

15 

X=861967.736 
Y=4034267.49

3 

16 
X=861963.565 

Y=4034264.73

6 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔ
ΩΝ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΠΕΡΙΓΙΑΛΕ

ΝΗΣ   

9.002.Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 3,150.00 € 

5 

X=869588.585 

Y=4038117.94
2 

6 

X=869589.032 
Y=4038114.97

6 

7 
X=869584.088 

Y=4038114.23

0 
8 

X=869583.641 

Y=4038117.19
6 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔ
ΩΝ 

OCEAN 
BLUE 

9.014 ΔΚΚ  
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

ΚΑΝΤΙΝΑ 
15 3,150.00 € 

13 

X=869778.730 

Y=4038138.82

9 

14 
X=869778.752 

Y=4038141.82

9 
15 

X=869773.752 

Y=4038141.86
5 

16 

X=869773.730 
Y=4038138.86

5 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔ
ΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗ

Σ ΤΕΡΜΑ 
ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

9.004. Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 3,150.00 € 

1 
X=868993.545 

Y=4037920.00

0 

2 

X=868995.303 

Y=4037917.56
8 

3 

X=868991.250 
Y=4037914.63

9 

4 
X=868989.493 

Y=4037917.07

1 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔ
ΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΛΕΞ 

9.010.Δ.Σ.Κ.  Θ.Μ.Α. 50 3,500.00 € 

9 
X=861636.490 

Y=4034079.50

7 
10 

X=861628.148 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 



Y=4034073.99

2 
11 

X=861630.906 

Y=4034069.82
1 

12 

X=861639.248 
Y=4034075.33

6 

ΠΕΤΑΛΟΥΔ
ΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΝΤΟΡΕΤΑ 

9.009.Δ.Σ.Κ.  Θ.Μ.Α. 50 3,500.00 € 

5 

X=861727.407 
Y=4034130.95

5 

6 
X=861719.065 

Y=4034125.44

0 
7 

X=861721.823 

Y=4034121.26
9 

8 

X=861730.165 
Y=4034126.78

4 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔ
ΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΧΑΠΙ 

ΝΤΕΥΣ 

9.008.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 3,500.00 € 

1 
X=861953.236 

Y=4034257.03

7 
2 

X=861944.894 

Y=4034251.52
2 

3 

X=861947.651 
Y=4034247.35

2 

4 

X=861955.993 

Y=4034252.86

7 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔ
ΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΑΜΠΙΝΑ 

9.012.Δ.Σ.Κ  Θ.Μ.Α. 50 3,500.00 € 

5 

X=861227.878 

Y=4033828.31
6 

6 

X=861219.536 
Y=4033822.80

1 

7 
X=861222.293 

Y=4033818.63

1 
8 

X=861230.635 

Y=4033824.14

5 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔ
ΩΝ 

ΔΕΞΙΑ 
ΟΔΟΥ 

ΠΕΡΙΓΙΑΛΕ
ΝΗΣ ΔΕΞΙΑ 

ΟΔΟΥ 
ΠΕΡΙΓΙΑΛΕ

ΝΗΣ 

9.001.Δ.Σ.Κ.  Θ.Μ.Α. 50 3,500.00 € 

1 

X=869652.176 
Y=4038126.68

6 

2 
X=869662.114 

Y=4038127.79

8 
3 

X=869661.558 

Y=4038132.76
7 

4 

X=869651.620 
Y=4038131.65

5 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 



ΠΕΤΑΛΟΥΔ
ΩΝ 

ΚΡΕΜΑΣΤΗ
Σ ΔΕΞΙΑ 
ΟΔΟΥ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΠΛΗΣΙΟΝ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ
ΟΥ 

ΚΑΤΣΑΡΑΣ 

9.016 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 30 1,400.00 € 

1 

X=870199.187 
Y=4038196.78

9 

2 
X=870205.109 

Y=4038197.75

5 
3 

X=870204.304 

Y=4038202.69
0 

4 

X=870198.382 
Y=4038201.72

4 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

 
Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, πλην των παραπάνω αναφερόμενων ανά περιοχή,   
επιφέρει τις κυρώσεις που ορίζονται από  την ανωτέρω ΚΥΑ και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία 
για τον αιγιαλό και την παραλία, την όχθη και την παρόχθια ζώνη μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων 
ποταμών. 
 

Άρθρο 2 

Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα στις …./…./2016 και ώρα έναρξης ……….π.μ., 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που θα οριστεί με απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ρόδου . 
Σε περίπτωση ενστάσεων ή μη προσέλευσης ενδιαφερομένων η δημοπρασία θα επαναληφθεί εντός 7 
ημερών την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. 

Άρθρο 3 

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και διεξάγεται κατά την ορισθείσα ημέρα και 
ώρα. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον 
εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της 
οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. 
 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το 
ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η 
δέσμευση αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει 
οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 
 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή, πριν την 
ενάρξεως της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται 
ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 
 

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει 
στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, 
αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. 
Ο μισθωτής έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο μόνο μετά την 
υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή και την προσυπογραφή 
από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας ή τον εξουσιοδοτημένο 
υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας . 
Μετά τη λήξη της μίσθωσης δεν επιτρέπεται η παραμονή του μισθωτή στον παραχωρηθέντα χώρο. 
 

Άρθρο 4 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ικανά για 
δικαιοπραξία. 
 

Άρθρο 5 

Εγγυητής 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα 
πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν 



για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 
 

Άρθρο 6 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα 
κατωτέρω δικαιολογητικά : 

 

1. Εγγυητική επιστολή ύψους 30% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της 
διακήρυξης για τους χώρους που δημοπρατούνται για την τοποθέτηση ομπρελών και καντινών 
και Εγγυητική επιστολή ύψους 50% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της 
διακήρυξης που δημοπρατούνται για την τοποθέτηση  θαλασσίων μέσων αναψυχής , με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής για 
τον διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας. Οι εγγυητικές επιστολές  συμμετοχής θα πρέπει 
υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρουν τη θέση (πόστο)  για το οποίο θα 
χρησιμοποιηθούν. 
 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ρόδου και θα αναγράφεται: α) η ημερομηνία 
έκδοσης, β) ο εκδότης, γ) ο αριθμός εγγύησης, δ) η σχετική απόφαση διακήρυξης και η ημερομηνία 
του διαγωνισμού, ε) το ποσό της εγγύησης, στ) την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του 
διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) η ημερομηνία λήξης της ισχύος της 
εγγύησης (ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού).  
Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης και διήζησης και 
αναγνωρίζει την υποχρέωση να καταθέσει απροφάσιστα μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση από τον ΟΤΑ το ποσό που θα ζητηθεί, δηλαδή μέρος ή σύνολο της εγγύησης.  
Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει απαραιτήτως, επί ποινή αποκλεισμού, να αναφέρει τα ακριβή 
στοιχεία της θέσης χώρου που ζητείται προς παραχώρηση μέσω της διαδικασίας δημοπράτησης. 
2.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Ρόδου σύμφωνα με το άρθο 285 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) 
3.Φορολογική Ενημερότητα για χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο. 
4.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου 
(ΔΕΥΑΡ). 
5.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς την Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Ανώνυμη 
Εταιρεία (ΔΕΡΜ ΑΕ) 
6.Ειδικά για όσους ενδιαφέρονται να μισθώσουν χώρο για την εκμετάλλευση θαλασσίων μέσων 
αναψυχής απαιτείται η υποβολή ακριβούς και θεωρημένου από την αρμόδια Λιμενική Αρχή 
αντιγράφου της αίτησης που υπέβαλαν για τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων 
σύμφωνα με το άρθρο 22 της ΥΑ 313/1999 (Γενικός Κανονισμός Λιμένα 20). 
7.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του συμμετέχοντος ,ότι έχει λάβει γνώση των όρων της 
ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 /7-4-2015 και ΔΔΠ0006398/691ΒΕΞ2015/27-4-2015 και ότι 
τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
 

     8.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.  
     9.Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή Κ/Ξ. 

 

Για κάθε δημοπρατούμενη θέση απαιτούνται ξεχωριστά δικαιολογητικά.  
 

Άρθρο 7 

Δικαίωμα αποζημίωσης 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών 
της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη 
αρμοδιότητα. Σε περίπτωση µη τελικής συνυπογραφής του µμισθωτηρίου συμβολαίου από τον 
εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του αυτοτελούς γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Δωδεκανήσου, λόγω µη 
τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή µη συναποστολής μαζί µε τα 3 αντίγραφα 
της µμισθωτικής σύµβασης του πρωτοτύπου διπλοτύπου είσπραξης, το µισθωτήριο συμβόλαιο είναι 
άκυρο και ο µισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καµία αξίωση 
αποζημίωσης έναντι του ∆ηµοσίου. 
 

Άρθρο 8 

Κατακύρωση διαγωνισμού – Μισθωτήριο Συμβόλαιο 



Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη μεγαλύτερη τιμή, από την 
Οικονομική Επιτροπή. 
 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την λήψη της απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί µε τον εγγυητή του 
για την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του 
Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.  
 

Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα 
συμβαλλόμενα μέρη . αφού καταβληθεί από το µισθωτή ποσοστό 30% επί του συνολικού 

µισθώµατος υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ποσοστό τουλάχιστον 30%, επίσης, επί του 

συνολικού µισθώµατος στον Ο.Τ.Α.  
 

 Το υπόλοιπο ποσό του τελικά επιτευχθέντος µισθώµατος ο πλειοδότης οφείλει να το εξοφλήσει το 
αργότερο µέχρι 31-8-2016 

 

Ο μισθωτής οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα συνυπογράψει την σύμβαση 
μίσθωσης και έτσι καθίσταται υπεύθυνος και υπόλογος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον 
μισθωτή για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.  
 

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της 
μίσθωσης, η θέση με συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η 
ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγµα.  
 

Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται µε επιµέλεια του ∆ήµου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του 
αντισυµβαλλοµένου σε επισυναπτόµενο στο µισθωτήριο: ί) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την 
εφαρµογή «ΟΡΕΝ» της Κτηµατολόγιο Α.Ε. («ελεύθερη θέαση ορθοφωτοχαρτών») όπου δεν υφίσταται 
καθορισµένος αιγιαλός, ιι) απόσπασµα του τοπογραφικού διαγράµµατος καθορισµού, όπου αυτός 
υφίσταται. 
 

Ο ∆ήµος αποστέλλει στο Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµόσιας Περιουσίας αντίγραφο του Πρακτικού 
Κατακύρωσης της ∆ηµοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, µισθωτήριο 
συµβόλαιο µε τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάµενο, 
συνοδευόµενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόµενου 
ποσοστού υπέρ του ∆ηµοσίου. Στο µισθωτήριο συµβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωµατωθεί, επί ποινή 
ακυρότητας της µισθωτικής σύµβασης, οι τυχόν υποδείξεις του εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου του 
αυτοτελούς γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας ∆ωδεκανήσου, καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή 
ακυρότητας της σύµβασης, ο αριθµός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του ∆ηµοσίου. 

Αµέσως µετά την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου µεταξύ του ∆ήµου και του µισθωτή και την 
προσυπογραφή του Προϊστάµενου της Περιφερειακής ∆/νσης ∆ηµόσιας Περιουσίας ή του 
εξουσιοδοτηµένου υπάλληλου του Αυτοτελούς Γραφείο ∆ηµόσιας Περιουσίας, ο µισθωτής έχει 
δικαίωµα  
να εγκατασταθεί στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο. 
 

Άρθρο 9 

Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος 

Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύµβασης έως την 31/12/2016. 
Η συµβατικά οριζόµενη διάρκεια της µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα χρονικά όρια 

ισχύος  της  µε  αριθµό ΚΥΑ ∆∆Π0005159/586Β’ΕΞ2015  7/4/2015 και ∆∆Π0006398/691ΒΕΞ2015 
27/4/2015. 

 

Άρθρο 10 

Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 

Το µίσθωµα αφορά το τρέχον έτος, ποσοστό τουλάχιστον 30% επί του συνολικού µισθώµατος υπέρ 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ποσοστό τουλάχιστον 30%, επίσης, επί του συνολικού µισθώµατος 
καταβάλλεται στον Ο.Τ.Α κατά την υπογραφή της σύµβασης. Το υπόλοιπο του µισθώµατος, που, θα 
πρέπει να καταβληθεί στον ∆ήµο µέχρι την 31/08/2016. 
 

Άρθρο 11 

Υποχρεώσεις μισθωτή 



 Ο µισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις και στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 
∆∆Π0005159/586Β’ΕΞ2015 /7/4/2015 και και ∆∆Π0006398/691ΒΕΞ2015/27-4-2015 περί «Απευθείας 
παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 
παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθµού». 
 

Άρθρο 12 

Λήξη μίσθωσης 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην 
οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 
Απαγορεύεται η παραμονή του μισθωτή στους κοινόχρηστους χώρους, μετά τη λήξη, με οποιοδήποτε 
τρόπο, της μισθωτικής σχέσης. 
 

Άρθρο 13 

Υπεκμίσθωση 

Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση ή με άλλο τρόπο παραχώρηση των 
κοινόχρηστων χώρων από τους μισθωτές. 
 

 

 

 

Άρθρο 14 

Ευθύνη Δήμου 

 

Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του 

µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου. Επίσης ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι 
του µισθωτού για την πραγµατική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται το µίσθιο, της οποίας 
τεκµαίρεται ότι αυτός έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας επί του κτήµατος, 
ούτε, συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, ούτε στη λύση της 
µισθώσεως. Ο ∆ήµος υπόκειται στις υποχρεώσεις και στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 
∆∆Π000515/586Β’ΕΞ2015 /7 4-2015 και ∆∆Π0006398/691ΒΕΞ2015/27/4/2015 Οι Ο.Τ.Α., µέσω των 
εντεταλµένων οργάν ων τους (δηµοτική αστυνοµία, φύλακες, επιτηρητές, οδοκαθαριστές, κ.λ.π) έχουν 
υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεµβάσεις επί των 
κοινοχρήστων χώρων, να ενηµερώνουν άµεσα τα κατά τόπους αρµόδια Αυτοτελή Γραφεία ∆ηµόσιας 

Περιουσίας, προκειµένου αυτά να προβαίνουν στη λήψη µέτρων προστασίας, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. Σε περίπτωση µεταβίβασης του δικαιώµατος παραχώρησης 
της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων από Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού σε επιχείρηση του άρθρου 1 της 
ΚΥΑ ∆∆Π0005159/586Β’ΕΞ2015/7 4-2015 και ∆∆Π0006398/691ΒΕΞ2015/ 27/4/2015, αυτή 
καθίσταται συνυπεύθυνη στις ανωτέρω υποχρεώσεις.  

Άρθρο 15 

Δημοσίευση Διακήρυξης 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο θα 
βαρύνουν τον Δήμο Ρόδου. 
 

Άρθρο 16 

Σύμφωνη γνώμη Προϊσταμένου Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας- 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Το αργότερο εντός 7 εργάσιµων ηµερών πριν την κατά νόµο δηµοσίευση της προκήρυξης 

της ∆ηµοπρασίας, ο οικείος ∆ήµος αποστέλλει εγγράφως µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. 
τηλεοµοιοτυπία, e-mail κτλ) στην αρµόδια Περιφερειακή ∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας ή στο αρµόδιο 
Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµόσιας Περιουσίας αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της ∆ηµοπρασίας, µε τη 
θέση µε τις συντεταγµένες και το εµβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, την ιδιότητά 
του, το είδος της χρήσης και το όριο πρώτης προσφοράς συνοδευόµενο από το υπόβαθρο ή το 
απόσπασµα του εδαφίου β’ της παραγράφου β’ του παρόντος άρθρου.Ο Προϊστάµενος της 
Περιφερειακής ∆/νσης ∆ηµόσιας Περιουσίας ή ο εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος του Αυτοτελούς 
Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας υποχρεούται να ενηµερώσει εντός 7 εργάσιµων ηµερών από τη λήψη 
της προκήρυξης τον οικείο ∆ήµο εγγράφως µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. τηλεοµοιοτυπία, email κτλ.) 
εάν το περιεχόµενο της προκήρυξης συµφωνεί µε την κείµενη νοµοθεσία περί αιγιαλού και της 
παρούσας απόφασης. Παρερχοµένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας, τεκµαίρεται η σύµφωνη 



γνώµη του Προϊσταµένου της Περιφερειακής ∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας ή του εξουσιοδοτηµένου 
υπάλληλου του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας, ως προς το περιεχόµενο της 
προκήρυξης.Αν ο Προϊστάµενος ή ο εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου 
∆ηµόσιας Περιουσίας διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας περί 
αιγιαλού και της παρούσας απόφασης υποδεικνύει στον οικείο Ο.Τ.Α. είτε να απόσχει απότη 
διενέργεια δηµοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η µίσθωση του συγκεκριµένου κοινόχρηστου 
χώρου, είτε να προβεί στη αναπροσαρµογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι 
αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συµπεριλαµβανοµένης της αναπροσαρµογής της τιµής εκκίνησης, 
εφόσον αυτή είναι χαµηλότερη ή υψηλότερη από εκείνη που ανταποκρίνεται στις µισθωτικές αξίες της 
περιοχής. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δηµοπρασίας, ο ∆ήµος ενηµερώνει µε κάθε πρόσφορο 
µέσο την αρµόδια Περιφερειακή ∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας ή το αρµόδιο Αυτοτελές Γραφείο 
∆ηµόσιας Περιουσίας, για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος µισθώµατος και τα στοιχεία του 
πλειοδότη, προκειµένου αυτός να εκδώσει και να του αποστείλει µε κάθε πρόσφορο µέσο, οίκοθεν 
σηµείωµα του σχετικά µε το ύψος του προς καταβολή από τον µισθωτή υπέρ του ∆ηµοσίου ποσοστού 
30% επί του µισθώµατος. Στη συνέχεια, ο ∆ήµος αποστέλλει στην οικεία Περιφερειακή ∆/νση 
∆ηµόσιας Περιουσίας/ Αυτ/λές Γραφείο ∆ηµόσιας Περιουσίας αντίγραφο του Πρακτικού 
Κατακύρωσης της∆ηµοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, µισθωτήριο συµβόλαιο 
και τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντιγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάµενο της 
Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Περιουσίας ή τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο του Αυτοτελούς 
Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας, συνοδευόµενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την 
απόδειξη καταβολής του οφειλόµενου ποσοστού υπέρ του ∆ηµοσίου. Στο µισθωτήριο συµβόλαιο 
πρέπει να έχουν ενσωµατωθεί, επί ποινή ακυρότητας της µισθωτικής σύµβασης, οι τυχόν υποδείξεις 
του Προϊσταµένου ή του εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας 
Περιουσίας, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της 
σύµβασης, ο αριθµός του διπλότυπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του ∆ηµοσίου. Τόσο στην 
περίπτωση της απευθείας παραχώρησης, όσο και στην περίπτωση της δηµοπρασίας, µόνο µετά την 
υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου µεταξύ του ∆ήµου και του µισθωτή και την προσυπογραφή 
του από τον Προϊστάµενο της Περιφερειακής ∆/νσης ∆ηµόσιας Περιουσίας ή τον εξουσιοδοτηµένο 
υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας, ο µισθωτής έχει δικαίωµα να 
εγκατασταθεί στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση µη τελικής συνυπογραφής του 
µισθωτηρίου από τον Προϊστάµενο της 

Περιφερειακής ∆/νσης ∆ηµόσιας Περιουσίας ή τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο του Αυτοτελούς 
Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας, λόγω µη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή µη 
συναποστολής µαζί µε τα τρία (3) αντίγραφα της µισθωτικής σύµβασης του πρωτότυπου διπλότυπου 
είσπραξης, το µισθωτήριο συµβόλαιο είναι άκυρο και ο µισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον 
κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καµία αξίωση αποζηµίωσης έναντι του ∆ηµοσίου. Σε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης επί των ανωτέρω, οι αρµόδιες Περιφερειακές ∆/νσεις ∆ηµόσιας Περιουσίας ή τα 
Αυτοτελή Γραφεία ∆ηµόσιας Περιουσίας υποχρεούνται να προβούν σε αυτοψία και οι Περιφερειακές 
∆/νσεις ∆ηµόσιας Περιουσίας να λαµβάνουν άµεσα τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία 
µέτρα προστασίας της κοινόχρηστης ∆ηµόσιας Περιουσίας. Οι Περιφερειακές ∆/νσεις ∆ηµόσιας 
Περιουσίας τηρούν αρχείο στο οποίο θα καταγράφεται το σύνολο των εκµισθούµενων στην περιοχή 
αρµοδιότητάς τους κοινόχρηστων χώρων, βάσει των προσκοµιζόµενων µισθωτηρίων συµβολαίων από 
το Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµόσιας Περιουσίας και των συνοδευόντων αυτά ορθοφωτοχαρτών και 
λοιπών στοιχείων, ενώ το φυσικό Αρχείο παραµένει στα Αυτοτελή Γραφεία ∆ηµόσιας Περιουσίας. 
 

Άρθρο 17 

Επανάληψη της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον αντιδήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν 
πλειοδότης.  
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:  
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την 
αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη 
διενέργεια της δημοπρασίας β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης 
αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον 
τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν 
προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 
 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία αυτή επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως 
ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ΄ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να 



μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μόνο έπειτα από τη σύµφωνη γνώµη του 
εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου του αυτοτελούς γραφείου ∆ηµόσιας 

Περιουσίας ∆ωδεκανήσου. 

 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης 
στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της 
ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.  
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την 
προηγούμενη δημοπρασία.  

Άρθρο 18 

Ανάκληση παραχώρησης 

Α) Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε µονοµερή ανάκληση από το ∆ηµόσιο για λόγους δηµοσίου 
συµφέροντος, εθνικής άµυνας, δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας 15 αρχαίων, του 
περιβάλλοντος ή της δηµόσιας υγείας, αλλά και για λόγους κατασκευής λιµενικών έργων. Β) Σε 
περίπτωση µη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται µε την παρούσα απόφαση και 
το άρθρο 13 του ν. 2971/2001, συνεπάγεται η λήψη όλων των προβλεποµένων από την κείµενη 
νοµοθεσία µέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων κατά παντός υπευθύνου. Γ) Σε 
περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεως των όρων του άρθρου 13 του ν.2971/2001, της παρούσας ΚΥΑ 
καθώς και εν γένει της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας στους παραχωρούµενους χώρους ανακαλείται η 
παραχώρηση µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και αποδίδονται τα εισπραχθέντα µισθώµατα  
αλλά και τα τυχόν προς είσπραξη µισθώµατα υπέρ του Δημοσίου. 
 

 

Άρθρο 19 

Τρόπος παραλαβής τευχών Διακήρυξης – Πληροφόρηση 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης από την Οικονομική 
Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου – τμήμα Προσόδων».   

Άρθρο 20 

Λοιπά 

Ρητά επισημαίνεται ότι για τα πόστα που έχει κατατεθεί ή θα κατατεθεί αίτηση προτιμησιακού 
δικαιώματος αυτά θα δημοπρατούνται υπό αίρεση. 

Άρθρο 21 

Λοιποί όροι 
Οι όροι, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις της ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών 
∆∆Π0005159/586Β’ΕΞ2015/7-4-2015και ∆∆Π0006398/ 691ΒΕΞ2015/27-4-2015 περί «Απευθείας 
παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 
παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθµού» ως και το παράρτηµα για τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ»  
(Άρθρο 13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001), αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, έστω κι αν 

δεν αναφέρονται στο κείµενο της. 
Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα άρθρα της παρούσας διακήρυξης βρίσκονται σε αντίφαση µε τα 
όσα προβλέπονται στις Κ.Υ.Α. υπερισχύουν τα όσα προβλέπονται στις Κ.Υ.Α. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στο άρθρο 13 του Νόµου 2971/2001 και περιέχονται 
λεπτοµερώς στο παράρτηµα της ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών  υπ’  αριθμο 
∆∆Π0005159/586Β’ΕΞ2015  /7-4-2015 και ∆∆Π0006398/691ΒΕΞ2015/27/4/2015. 
  

Β. Ορίζει  τον πρόεδρο και τα  μέλη της επιτροπής διεξαγωγής  των δημοπρασιών ως  κατωτέρω: 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περδίκης Ιωάννης 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ψυλλάκης Βασίλειος 

2. Ξεπαπαδάκη – Παπαδημητρίου Βασιλική 

3. Μουτάφης Δήμος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κορωναίος Ιωάννης 

2. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

3. Ατσίδη Ελπίδα 

 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Ρόδου κος Λιαμής Μιχάλης με 



αναπληρωματικό τον κ. Χατζησταμάτη Μιχάλη.    

Γ.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Περδίκη Ιωάννη να ορίσει την 
ημερομηνία του διαγωνισμού.  

 

 

ΘΕΜΑ 1ο 
                                                                          (Απόφ. Αρ.133/2016  (Α.Δ.Α: ΩΜ8ΕΩ1Ρ-

ΝΕΦ)   

Έγκριση για  τις ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και για τις διαθέσεις 
πιστώσεων οικ. έτους 2016, βάσει σχετικής εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
Δήμου Ρόδου 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/29827/19-4-2016) 

 
      Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/29827/19-04-2016, ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση λίστας για αποφάσεις αποδεσμεύσεων ,  ανάληψης υποχρεώσεων και για τις   

διαθέσεις  πιστώσεων οικονομικού έτους 2016, βάση των κοινοποιημένων εισηγήσεων.  

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη παράγραφο 1, εδάφιο δ, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, [Φεκ 
87, τεύχος Α΄],  η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για την ανατροπή και διάθεση 
πιστώσεων έτους 2016. 
Σε εφαρμογή των ανωτέρω ακολουθούν οι παρακάτω πίνακες  για την διάθεση και την ανατροπή των 
ποσών, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ταυτάριθμες προτάσεις σύμφωνα την κοινή εγκύκλιο αρ.30(Α.Π 
19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών: 

 

                         ΑΠΟΔΕΥΣΜΕΥΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 
 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ  
ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ  

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 
ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ : 

 

1 

 

 

Καθαρισμός   

 

30-6262.0006 

 

Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. 
ΚΑμείρου – Πεταλουδών – 

Ατταβύρου   

 

-30.000,00 

 

2 

 

 

Καθαρισμός   

 

30-6262.0005 

 

Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. 
Λίνδου – Ν. Ρόδου  

 

-50.000,00 

 

3 

 

 

Καθαρισμός   

 

30-6262.0004 

 

Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. 
Καλλιθέας – Αφάντου – Αρχαγγέλου  

 

-50.000,00 

 

4 

 

 

Καθαρισμός   

 

30-6262.0003 

 

Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. 
Ιαλυσού – Ρόδου  

 

-50.000,00 

 

5 

 

Έργο   
 

15-7311.0002 

 

Κατασκευή κτιρίου υγείας και 
Πρόνοιας στο Φαληράκι  

 

- 62.000,00 

 

6 

 

Έργο   
 

15-7331.0018 

 

Αποκατάσταση παλαιού σχολείου 
στο Δ.Δ. Παραδεισίου  

 

         -135.170,00 

 

7 

 

Οδοιπορικά  
 

70-6422.0001 

 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων  

 

- 1.000,00 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016  



 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ  
ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ  

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 
ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ : 

 

1 

 

 

Προμήθεια  

 

15-7135.00169 

 

Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα 
και υλικών πλήρωσης για τις ανάγκες 
του γηπέδου 5Χ5 στο πάρκο Αγίου 
Ιωάννου της Δημοτικής Ενότητας 
Ρόδου  

 

24.600,00 

 

2 

 

Έργο  
 

64-7341.0021 

Βελτίωση εκσυγχρονισμός Δικτύου 
άρδευσης τοπικής Κοινότητας 
Ιστρίου ( περιοχή Υψηλή )   

 

76.000,00 

 

3 

 

Έργο 

 

64-7333.0008 

Αποκατάσταση  ζημιών από τις 
θεομηνίες στις 
22/11/2013,25/11/2013 και 
4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες 
της Ρόδου ( Στη  ΔΕ ΡΟΔΟΥ )  

 

233.900,00 

 

4 

 

Έργο 

 

64-7341.0038 

Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην 
Δ.Κ. Ασκληπίου  στις Τ.Κ. Αρνίθας – 

Προφύλια – Ιστρίου , Απολλακιάς 
της Δημοτικής Ενότητας Νότιας 
Ρόδου .  

 

408.705,00 

 

5 

 

Έργο 

 

30-7335.0004 

 

Ανακατασκευή και συμπλήρωση 
δημοτικού φωτισμού σε δίκτυα εκτός 
πόλεως Ρόδου  

 

135.000,00 

6 

 

 

Έργο 

 

15-7331.0033 

Επισκευή – Συντήρηση παιδικού 
σταθμού Μ. Καβαρινού  

 

130.000,00 

 

7 

 

Έργο 

 

15-7331.0031 

Συντήρηση – συμπλήρωση 
εγκαταστάσεων πυροπροστασίας 
δημοτικών κτιρίων ( παιδικοί 
σταθμοί , ΚΔΑΠ , κ.λ.π. )  

 

13.000,00 

 

8 

Έργο   

15-7336.0016 

 

Εγκιβωτισμός βοηθητικού γηπέδου 
9*9 στην περιοχή Λειβαδά της 
δημοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου  

 

2.180,00 

 

9 

Έργο  15-7336.0018 

 

Βελτίωση και διαμόρφωση 
βοηθητικού χώρου ρίψεων στο 
αθλητικό κέντρο Καλλιπάτειρα 

 

30.000,00 

 

10 

Έργο   

30-7333.0084 

Βελτίωση τμήματος δρόμου στην 
περιοχή Κοκκινόχωμα στην Δ.Ε. 
Αρχαγγέλου  

 

10.000,00 

 

11 

Έργο   

61-7326.0003 

Κατασκευή κερκίδων αθλητικού 
κέντρου στην περιοχή Αγ. Σουλά στο 
Δ.Δ. Σορωνής  

 

327.927,00 

 

12 

 

Επισκευή  
 

70-6264.0002 

Επισκευή ελαστικών , Οχημάτων και 
Μηχανημάτων  

 

2.000,00 

 

13 

 

Καθαρισμός  
 

30-6262.0006 

Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. 
Καμείρου – Παταλουδών – 

Ατταβύρου  

 

47.000,00 

 

14 

 

Καθαρισμός  
 

30-6262.0005 

Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. 
Λίνδου – Ν. Ρόδου  

 

54.000,00 

 

15 

 

Καθαρισμός  
 

30-6262.0004 

Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. 
Καλλιθέας – Αφάντου – Αρχαγγέλου  

 

54.000,00 

 

16 

 

Καθαρισμός  
 

30-6262.0003 

Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. 
Ιαλυσού – Ρόδου   

 

54.000,00 

 

17 

 

Επιχορήγηση  
 

00-6736.0001 

Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς 
συλλόγους και σωματεία  

 

30.000,00 

 

18 

 

Αμοιβή  
 

10-6041.0003 

 

Αμοιβή  Ναυαγοσωστών  
 

10.000,00 

     



19 Μουσείο  00-6715.0002 Μουσείο Νεολληνικής Τέχνης  70.000,00 

 

20 

 

Δαπάνη  
 

00-6495.0004 

 

Δαπάνη για πληρωμή ΕΝΦΙΑ  
 

85.602,42 

 

21 

 

Αποζημίωση  
 

20-6021.0002 

Αποζημίωση των 
συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων  

 

35.000,00 

22 

 

Πρόγραμμα  
 

70-6162.0001 

70-6162.0001 

Υποστήριξη του Δήμου Ρόδου στην 
υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα 
Συνεργασίας  Interreg V-A Έλλάδα – 

Κύπρος 2014 – 2020 ¨ 

 

4.700,00 

23 

 

Προμήθεια  
 

 

70-6699.0001 

Προμήθεια ειδών και υλικών 
πυρόσβεσης και πυροπροστασίας  

 

27.000,00 

 

24 

 

 

Προμήθεια  
 

 

70-7135.0008 

 

Προμήθεια ειδών και υλικών 
πυρόσβεσης και πυροπροστασίας 

 

43.000,00 

 

25 

 

Προμήθεια  
 

30-7131.0005 

 

Πυροσβεστικά είδη  
 

2.000,00 

 

26 

 

Προμήθεια  
 

 

61-7341.0007 

 

Προμήθεια σχολικού λεωφορείου για 
βρεφονηπιακό σταθμό τοπικής 
κοινότητας Σορωνής Δήμου Ρόδου .    

 

98.400,00 

27 Μελέτη  40-7413.0001 Συντάξη Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου Δήμου Καλλιθέας  

 

55.000,00 

28 

 

 

Μελέτη 

 

40-7413.0004 

2
Η
  τροποποιητική σύμβαση της 

μελέτης ¨Πολεοδομική Μελέτη 
οικισμού Κρεμαστής Ρόδου ¨ 

 

58.000,00 

 

29 

 

 

Μελέτη  
 

40-7413.0007 

 

 

Πολεοδομική Μελέτη Αρχαγγέλου 

 

50.000,00 

 

Η παρούσα αποτελεί συγκεντρωτική κατάσταση βάσει των  αιτημάτων των υπηρεσιών που αιτούνται 
έγκριση διάθεσης πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή.   
Παρακαλούμε να ληφθούν ισάριθμες αποφάσεις, σύμφωνα με το Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο 
αρ.30(Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο, 
επιπροσθέτως, προβλέπει (άρθρο 4 παρ. 1β & 5 Π.Δ. 113/2010), τις αναλήψεις για συγκεκριμένους 
λόγους και περιπτώσεις.  

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής και της 
Προϊσταμένης Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός των ανωτέρω εγγραφών θα πρέπει απαραιτήτως να 
συμπεριληφθούν και οι κάτωθι, όπως αυτές προτείνονται από τον ίδιο, προφορικώς, οι οποίες 
διαπιστώθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία ότι δεν συμμετείχαν στη σχετική εισήγηση, ενώ κρίνονται 
άμεσα αναγκαίες να εγκριθούν συμπληρωματικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω  εύρυθμη 
λειτουργία επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Η κατάσταση των εγγραφών αυτών ακολουθεί:    

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ    
ΑΠΟΔΕΥΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

 

1  

Έργο 

 

30-7326.0052 

 

Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε 
πάρκα-παρτέρια-νησίδες 

 

-33.000,00 



 

2 
Έργο 

 

 

30-7324.0012 

 

Κατασκευή πεζοδρομίων από 
Ξεν.Λεβάντε εως Μικρή Πόλη (Δ.Ε. 
Αφάντου) 

 

-119.000,00 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α.Ε 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ           
ως κάτωθι: 

1 Προμήθεια 20-7131.0007.0001 Προμήθεια κάδων για την Δημοτική 
Ενότητα Ιαλυσού 

 

60.000,00 

2 Προμήθεια 20-7131.0007.0002 Προμήθεια κάδων για την Δημοτική 
Ενότητα Καλλιθέας 

 

60.000,00 

3 Προμήθεια 20-6243.0002 
Προμήθεια με χρηματοδοτική 
μίσθωση (leasing) μηχανολογικού 
εξοπλισμού καθαριότητας 

200.000,00 

4 Μίσθωση 20-6233.0002.0001 
Μίσθωση απορριμματοφόρων για την 
αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Ρόδου 15.000,00 

5 Μίσθωση 20-6233.0002.0002 
Μίσθωση απορριμματοφόρων για την 
αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. 
Καλλιθέας 

15.000,00 

6 Μίσθωση 20-6233.0002.0003 
Μίσθωση απορριμματοφόρων για την 
αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. 
Αφάντου 

15.000,00 

7 Μίσθωση 20-6233.0002.0004 
Μίσθωση απορριμματοφόρων για την 
αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. 
Αρχαγγέλου 

15.000,00 

8 Μίσθωση 20-6233.0002.0005 
Μίσθωση απορριμματοφόρων για την 
αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. 
Λινδίων 

15.000,00 

9 Μίσθωση 20-6233.0002.0006 
Μίσθωση απορριμματοφόρων για την 
αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Ν. 
Ρόδου 

15.000,00 

10 Μίσθωση 20-6233.0002.0007 
Μίσθωση απορριμματοφόρων για την 
αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. 
Ιαλυσού 

15.000,00 

11 Μίσθωση 20-6233.0002.0008 
Μίσθωση απορριμματοφόρων για την 
αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. 
Πεταλουδών 

15.000,00 

12 Μίσθωση 20-6233.0002.0009 
Μίσθωση απορριμματοφόρων για την 
αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. 
Καμείρου 

15.000,00 

13 Μίσθωση 20-6233.0002.0010 
Μίσθωση απορριμματοφόρων για την 
αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. 
Ατταβύρου 

15.000,00 

14 Επίδομα 10-6011.0002 
Χορήγηση ειδικής παροχής του 
Ν2646/98 αρθρο 22 (επίδομα 
παραπληγίας- τετραπληγίας) 

3.000,00 

15 Προμήθεια 10-6699.0002 
Προμήθεια καρτών παρουσίας 
προσωπικού για όλα τα μηχανήματα 
του Δήμου 

6.500,00 

16 Αποδοχές 15-6041.0002 Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου για ΚΔΑΠ 

31.400,00 

17 
Εργοδοτικές 

εισφορές 
15-6054.0003 

Εργοδοτικές εισφορές λοιπού 
έκτακτου προσωπικού για ΚΔΑΠ 10.400,00 

18 Προμήθεια 15-6611.0003 Προμήθεια βιβλίων για τους 3.000,00 



παιδικούς σταθμούς 

19 Προμήθεια 40-6654.0003 

Προμήθεια Αεροφωτογραφικών –
Χαρτογραφικών Υποβάθρων σε 
ψηφιακή ή αναλογική μορφή 
(Αεροφωτογραφίες, 
Ορθοφωτοχάρτες, Χάρτες ΓΥΣ, 
Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους 
κ.λ.π.) 

2.000,00 

20 Προμήθεια 70-7134.0004 

Προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και λοιπού 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
βιβλιοθήκης Κρεμαστής Δ.Ε. 
Πεταλουδών 

8.000,00 

21 Έργο 70-7331.0019 

Εγκατάσταση εσωτερικού δικτύου 
συγκέντρωσης και αποχέτευσης 
νερών κλιματιστικών Δημαρχιακού 
Μεγάρου 

3.000,00 

22 
Ταχυδρομικά 

Τέλη 
00-6221.0001 Ταχυδρομικά Τέλη-ΕΛΤΑ 10.000,00 

23 
Λοιπά γενικά 

έξοδα 
00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων αιρετών 

5.000,00 

24 
Λοιπά γενικά 

έξοδα 
00-6433.0002 

Έξοδα φιλοξενίας σπουδαστών και 
εκπαιδευτών στα πλαίσια της 
συνεργασίας του Δήμου Ρόδου με το 
Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της 
Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων 
Μηχανικών του Ε.Μ.Π. 

5.000,00 

25 Προμήθεια 10-6635.0001.0002 Προμήθεια ειδών  υγιεινής  και 
καθαριότητας Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΣ 

20.000,00 

26 Παροχές Τρίτων 15-6265.0003 Συντήρηση και καθαρισμός μοκετών 
και κουρτινών 

8.000,00 

27 Παροχές Τρίτων 61-6211.0003 
Σύνδεση με  δίκτυο ΔΕΗ για το έργο 
“Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού 
Σορωνής Ρόδου” 

8.770,00 

28 Αμοιβές Τρίτων 61-6142.0004 

Σύνδεση με το δίκτυο ‘Ύδρευσης-

Αποχέτευσης για το έργο 
“Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού 
Σορωνής Ρόδου” 

5.000,00 

29 Αμοιβές Τρίτων 61-6142.0005 

Παροχή υπηρεσιών ενεργειακού 
επιθεωρητή για το έργο “Κατασκευή 
βρεφονηπιακού σταθμού Σορωνής 
Ρόδου” 

1.230,00 

30 Αμοιβές Τρίτων 61-6142.0006 

Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών 
δόμησης για το έργο “Κατασκευή 
βρεφονηπιακού σταθμού Σορωνής 
Ρόδου” 

1.230,00 

31 Δημοσίευση 30-6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων 30.000,00 

32 Προμήθεια 61-7341.0006 
Προμήθεια εξοπλισμού 
βρεφονηπιακού σταθμού Σορωνής 
Ρόδου. 

5.240,00 

33 Παροχές Τρίτων 10-6211.0001 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 

 

4.500.000,00 

 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής το Νο 17 
της αρχικής εισήγησης με κωδικό 00-6736.0001 και ποσό 30.000,00 Ευρώ να μην συζητηθεί σε αυτή 



την συνεδρίαση λόγω της αύξησης του ποσού στον προϋπολογισμό που θα πρέπει πρώτα να ελεγχθεί   
από τον ίδιο σε συνεργασία  με το τμήμα προϋπολογισμού. 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/29827/19-04-2016 

· την προφορική εισήγηση του προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
Εγκρίνει τις ανατροπές των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και τις διαθέσεις πιστώσεων 
προϋπολογισμού 2016, οι οποίες συνοδεύονται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης» που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α. οι οποίες επιπροσθέτως 
έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο 
Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π. 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του 
Υπουργείου Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένων και των εγγραφών, βάσει της προαναφερόμενης 
προφορικής πρότασης του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ως ακολούθως: 
 

ΑΠΟΔΕΥΣΜΕΥΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ  
ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ  

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 
ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ : 

 

1 

 

 

Καθαρισμός   

 

30-6262.0006 

 

Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. 
ΚΑμείρου – Πεταλουδών – 

Ατταβύρου   

 

-30.000,00 

 

2 

 

Καθαρισμός   
 

30-6262.0005 

 

Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. 
Λίνδου – Ν. Ρόδου  

 

-50.000,00 

 

3 

 

 

Καθαρισμός   

 

30-6262.0004 

 

Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. 
Καλλιθέας – Αφάντου – Αρχαγγέλου  

 

-50.000,00 

 

4 

 

 

Καθαρισμός   

 

30-6262.0003 

 

Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. 
Ιαλυσού – Ρόδου  

 

-50.000,00 

 

5 

 

Έργο   
 

15-7311.0002 

 

Κατασκευή κτιρίου υγείας και 
Πρόνοιας στο Φαληράκι  

 

- 62.000,00 

 

6 

 

Έργο   
 

15-7331.0018 

 

Αποκατάσταση παλαιού σχολείου 
στο Δ.Δ. Παραδεισίου  

 

         -135.170,00 

 

7 

 

Οδοιπορικά  
 

70-6422.0001 

 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων  

 

- 1.000,00 

8 
 

Έργο 

 

30-7326.0052 

Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε 
πάρκα-παρτέρια-νησίδες 

 

-33.000,00 

9 Έργο 

 

 

30-7324.0012 

 

Κατασκευή πεζοδρομίων από 
Ξεν.Λεβάντε έως Μικρή Πόλη (Δ.Ε. 
Αφάντου) 

 

-119.000,00 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016  



 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ  
ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ  

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 
ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ : 

 

1 

 

 

Προμήθεια 

 

15-7135.00169 

 

Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα 
και υλικών πλήρωσης για τις ανάγκες 
του γηπέδου 5Χ5 στο πάρκο Αγίου 
Ιωάννου της Δημοτικής Ενότητας 
Ρόδου 

 

24.600,00 

 

2 

 

Έργο 

 

64-7341.0021 

Βελτίωση εκσυγχρονισμός Δικτύου 
άρδευσης τοπικής Κοινότητας 
Ιστρίου ( περιοχή Υψηλή ) 

 

76.000,00 

 

3 

 

Έργο 

 

64-7333.0008 

Αποκατάσταση  ζημιών από τις 
θεομηνίες στις 
22/11/2013,25/11/2013 και 
4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες 
της Ρόδου ( Στη  ΔΕ ΡΟΔΟΥ ) 

 

233.900,00 

 

4 

 

Έργο 

 

64-7341.0038 

Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην 
Δ.Κ. Ασκληπίου  στις Τ.Κ. Αρνίθας – 

Προφύλια – Ιστρίου , Απολλακιάς 
της Δημοτικής Ενότητας Νότιας 
Ρόδου . 

 

408.705,00 

 

5 

 

Έργο 

 

30-7335.0004 

 

Ανακατασκευή και συμπλήρωση 
δημοτικού φωτισμού σε δίκτυα εκτός 
πόλεως Ρόδου 

 

135.000,00 

 

6 

 

 

Έργο 

 

15-7331.0033 

Επισκευή – Συντήρηση παιδικού 
σταθμού Μ. Καβαρινού 

 

130.000,00 

 

7 

 

Έργο 

 

15-7331.0031 

Συντήρηση – συμπλήρωση 
εγκαταστάσεων πυροπροστασίας 
δημοτικών κτιρίων ( παιδικοί 
σταθμοί , ΚΔΑΠ , κ.λ.π. ) 

 

13.000,00 

 

8 
Έργο 

 

15-7336.0016 

 

Εγκιβωτισμός βοηθητικού γηπέδου 
9*9 στην περιοχή Λειβαδά της 
δημοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου 

 

2.180,00 

 

9 
Έργο 

15-7336.0018 

 

Βελτίωση και διαμόρφωση 
βοηθητικού χώρου ρίψεων στο 
αθλητικό κέντρο Καλλιπάτειρα 

 

30.000,00 

 

10 
Έργο 

 

30-7333.0084 

Βελτίωση τμήματος δρόμου στην 
περιοχή Κοκκινόχωμα στην Δ.Ε. 
Αρχαγγέλου 

 

10.000,00 

 

11 
Έργο 

 

61-7326.0003 

Κατασκευή κερκίδων αθλητικού 
κέντρου στην περιοχή Αγ. Σουλά στο 
Δ.Δ. Σορωνής 

 

327.927,00 

 

12 

 

Επισκευή 

 

70-6264.0002 

Επισκευή ελαστικών , Οχημάτων και 
Μηχανημάτων 

 

 

2.000,00 

 

13 

 

Καθαρισμός 

 

30-6262.0006 

Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. 
Καμείρου – Παταλουδών – 

Ατταβύρου 

 

47.000,00 

 

14 

 

Καθαρισμός 

 

30-6262.0005 

Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. 
Λίνδου – Ν. Ρόδου 

 

54.000,00 

 

15 

 

Καθαρισμός 

 

30-6262.0004 

Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. 
Καλλιθέας – Αφάντου – Αρχαγγέλου 

 

54.000,00 

 

16 

 

Καθαρισμός 

 

30-6262.0003 

Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. 
Ιαλυσού – Ρόδου 

 

54.000,00 

 

17 

 

Αμοιβή 

 

10-6041.0003 
Αμοιβή  Ναυαγοσωστών 

 

10.000,00 



 

18 

 

Μουσείο 

 

00-6715.0002 
Μουσείο Νεολληνικής Τέχνης 

 

70.000,00 

 

19 

 

Δαπάνη 

 

 

00-6495.0004 
Δαπάνη για πληρωμή ΕΝΦΙΑ 

 

85.602,42 

 

20 

 

Αποζημίωση 

 

20-6021.0002 

Αποζημίωση των 
συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων 

 

35.000,00 

21 

 

Πρόγραμμα 

 

70-6162.0001 

70-6162.0001 

Υποστήριξη του Δήμου Ρόδου στην 
υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα 
Συνεργασίας  Interreg V-A Έλλάδα – 

Κύπρος 2014 – 2020 ¨ 

 

4.700,00 

22 

 

Προμήθεια 

 

 

70-6699.0001 

Προμήθεια ειδών και υλικών 
πυρόσβεσης και πυροπροστασίας 

 

27.000,00 

 

23 

 

 

Προμήθεια 

 

 

70-7135.0008 

 

Προμήθεια ειδών και υλικών 
πυρόσβεσης και πυροπροστασίας 

 

43.000,00 

24 

 

Προμήθεια 

 

 

30-7131.0005 

 

Πυροσβεστικά είδη 

 

2.000,00 

 

25 

 

Προμήθεια 

 

 

61-7341.0007 

 

Προμήθεια σχολικού λεωφορείου για 
βρεφονηπιακό σταθμό τοπικής 
κοινότητας Σορωνής Δήμου Ρόδου . 

 

98.400,00 

26 Μελέτη 40-7413.0001 
Συντάξη Γενικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου Δήμου Καλλιθέας 

 

55.000,00 

 

27 

 

 

Μελέτη 

 

40-7413.0004 

2
Η
  τροποποιητική σύμβαση της 

μελέτης ¨Πολεοδομική Μελέτη 
οικισμού Κρεμαστής Ρόδου ¨ 

 

58.000,00 

 

28 

 

 

Μελέτη 

 

40-7413.0007 

 

 

Πολεοδομική Μελέτη Αρχαγγέλου 

 

50.000,00 

29 Προμήθεια 20-7131.0007.0001 Προμήθεια κάδων για την Δημοτική 
Ενότητα Ιαλυσού 

 

60.000,00 

30 Προμήθεια 20-7131.0007.0002 Προμήθεια κάδων για την Δημοτική 
Ενότητα Καλλιθέας 

 

60.000,00 

31 Προμήθεια 20-6243.0002 
Προμήθεια με χρηματοδοτική 
μίσθωση (leasing) μηχανολογικού 
εξοπλισμού καθαριότητας 

200.000,00 

32 Μίσθωση 20-6233.0002.0001 
Μίσθωση απορριμματοφόρων για 
την αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. 
Ρόδου 

15.000,00 

33 Μίσθωση 20-6233.0002.0002 
Μίσθωση απορριμματοφόρων για 
την αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. 
Καλλιθέας 

15.000,00 

34 Μίσθωση 20-6233.0002.0003 
Μίσθωση απορριμματοφόρων για 
την αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. 
Αφάντου 

15.000,00 

35 Μίσθωση 20-6233.0002.0004 
Μίσθωση απορριμματοφόρων για 
την αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. 
Αρχαγγέλου 

15.000,00 

36 Μίσθωση 20-6233.0002.0005 
Μίσθωση απορριμματοφόρων για 
την αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. 
Λινδίων 

15.000,00 

37 Μίσθωση 20-6233.0002.0006 
Μίσθωση απορριμματοφόρων για 
την αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. 
Ν. Ρόδου 

15.000,00 

38 Μίσθωση 20-6233.0002.0007 
Μίσθωση απορριμματοφόρων για 
την αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. 
Ιαλυσού 

15.000,00 



39 Μίσθωση 20-6233.0002.0008 
Μίσθωση απορριμματοφόρων για 
την αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. 
Πεταλουδών 

15.000,00 

40 Μίσθωση 20-6233.0002.0009 
Μίσθωση απορριμματοφόρων για 
την αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. 
Καμείρου 

15.000,00 

41 Μίσθωση 20-6233.0002.0010 
Μίσθωση απορριμματοφόρων για 
την αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. 
Ατταβύρου 

15.000,00 

42 Επίδομα 10-6011.0002 
Χορήγηση ειδικής παροχής του 
Ν2646/98 αρθρο 22 (επίδομα 
παραπληγίας- τετραπληγίας) 

3.000,00 

43 Προμήθεια 10-6699.0002 
Προμήθεια καρτών παρουσίας 
προσωπικού για όλα τα μηχανήματα 
του Δήμου 

6.500,00 

44 Αποδοχές 15-6041.0002 Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου για ΚΔΑΠ 

31.400,00 

45 
Εργοδοτικές 

εισφορές 
15-6054.0003 

Εργοδοτικές εισφορές λοιπού 
έκτακτου προσωπικού για ΚΔΑΠ 

10.400,00 

46 Προμήθεια 15-6611.0003 Προμήθεια βιβλίων για τους 
παιδικούς σταθμούς 

3.000,00 

47 Προμήθεια 40-6654.0003 

Προμήθεια Αεροφωτογραφικών –
Χαρτογραφικών Υποβάθρων σε 
ψηφιακή ή αναλογική μορφή 
(Αεροφωτογραφίες, 
Ορθοφωτοχάρτες, Χάρτες ΓΥΣ, 
Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους 
κ.λ.π.) 

2.000,00 

48 Προμήθεια 70-7134.0004 

Προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και λοιπού 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
βιβλιοθήκης Κρεμαστής Δ.Ε. 
Πεταλουδών 

8.000,00 

49 Έργο 70-7331.0019 

Εγκατάσταση εσωτερικού δικτύου 
συγκέντρωσης και αποχέτευσης 
νερών κλιματιστικών Δημαρχιακού 
Μεγάρου 

3.000,00 

50 
Ταχυδρομικά 

Τέλη 
00-6221.0001 Ταχυδρομικά Τέλη-ΕΛΤΑ 10.000,00 

51 
Λοιπά γενικά 

έξοδα 
00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων αιρετών 

5.000,00 

52 
Λοιπά γενικά 

έξοδα 
00-6433.0002 

Έξοδα φιλοξενίας σπουδαστών και 
εκπαιδευτών στα πλαίσια της 
συνεργασίας του Δήμου Ρόδου με το 
Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της 
Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων 
Μηχανικών του Ε.Μ.Π. 

5.000,00 

53 Προμήθεια 10-6635.0001.0002 Προμήθεια ειδών  υγιεινής  και 
καθαριότητας Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΣ 

20.000,00 

54 Παροχές Τρίτων 15-6265.0003 Συντήρηση και καθαρισμός μοκετών 
και κουρτινών 

8.000,00 

55 Παροχές Τρίτων 61-6211.0003 
Σύνδεση με  δίκτυο ΔΕΗ για το έργο 
“Κατασκευή βρεφονηπιακού 
σταθμού Σορωνής Ρόδου” 

8.770,00 

56 Αμοιβές Τρίτων 61-6142.0004 

Σύνδεση με το δίκτυο ‘Ύδρευσης-

Αποχέτευσης για το έργο 
“Κατασκευή βρεφονηπιακού 
σταθμού Σορωνής Ρόδου” 

5.000,00 

57 Αμοιβές Τρίτων 61-6142.0005 Παροχή υπηρεσιών ενεργειακού 1.230,00 



επιθεωρητή για το έργο “Κατασκευή 
βρεφονηπιακού σταθμού Σορωνής 
Ρόδου” 

58 Αμοιβές Τρίτων 61-6142.0006 

Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών 
δόμησης για το έργο “Κατασκευή 
βρεφονηπιακού σταθμού Σορωνής 
Ρόδου” 

1.230,00 

59 Δημοσίευση 30-6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων 30.000,00 

60 Προμήθεια 61-7341.0006 
Προμήθεια εξοπλισμού 
βρεφονηπιακού σταθμού Σορωνής 
Ρόδου. 

5.240,00 

61 Παροχές Τρίτων 10-6211.0001 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 

 

4.500.000,00 

   ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

ΘΕΜΑ 2ο 
                                                                              Απόφ. Αρ.134/2016  (Α.Δ.Α: ΩΞ88Ω1Ρ-

ΖΗΒ)   

Λήψη απόφασης περί παροχή εντολής για την παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας και άδεια 
μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 26-11-2008 έφεσης του πρώην Δήμου Ροδίων 
κατά της Μαριέττας Νεοφύτου και της 1257/2008 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά 
και της από 26-7-2010 έφεσης της Μαριέττας Νεοφύτου κατά του πρώην Δήμου Ροδίων και της 
με αριθμό 234/2010 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, ως επίσης έγκριση για την 
διάθεση της πίστωσης. 
 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Δημητρίου Σαλαμαστράκη με αρ. πρωτ.: 2/32089/26-4-

2016) 

 

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Νομικής 
Υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/32089/26-04-2016, ως κατωτέρω: 
ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 11-5-2016 και άδεια 
μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 26-11-2008 έφεσης του πρώην Δήμου Ροδίων κατά 
της Μαριέττας Νεοφύτου και της 1257/2008 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και της 
από 26-7-2010 έφεσης της Μαριέττας Νεοφύτου κατά του πρώην Δήμου Ροδίων και της με αριθμό 
234/2010 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, ως επίσης και ανάληψη της σχετικής 
δαπάνης.  

Η Μαριέττα χήρα στη ζωή Καραφύλλη Νεοφύτου, το γένος Βασιλείου Ιωαννίδου (έχει ήδη 
αποβιώσει), άσκησε την από 10-7-2007 και με αριθμό κατάθεσης 272/11-7-2007 αίτησή της, που 
στρεφόταν κατά του πρώην Δήμου Ροδίων και του Υπουργού Πολιτισμού και απευθυνόταν στο 
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της με αριθμό 70/17-5-2007 άδειας 
οικοδομής την οποία έχει εκδόσει η Διεύθυνση Πολεοδομίας του πρώην Δήμου Ροδίων, για ανέγερση 
νέας τετραώροφης οικοδομής με υπόγειο από τους Γεώργιο Πιπίνο και «ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ Γ. – 

ΜΑΡΚΕΤΟΣ Α. – ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ Π. Ο.Ε.» και της ΥΠΠΟ/ ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ22/8910/452/14-2-

2005 έγκρισης της Δνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, 
για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση αυτή. Επίσης η ίδια άσκησε τους από 16-10-2007 και 
με αριθμό κατάθεσης 29/11-10-2007 πρόσθετους λόγους ακύρωσης της παραπάνω οικοδομικής 
άδειας για όσα αναφέρονται σαυτούς. 
Επί της παραπάνω αίτησης και των πρόσθετων λόγων εκδόθηκε η με αριθμό 1257/2008 απόφαση του 
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η οποία έκαμε δεκτή αυτήν και ακύρωσε την παραπάνω οικοδομική 
άδεια λόγω κακής σύνθεσης της ΕΠΑΕ, γιατί συμμετείχε σαυτήν και ο Δημήτριος Αδαμάκης, ο 
οποίος ήταν μέλος της αρχιτεκτονικής ομάδας που συνέταξε τα αρχιτεκτονικά σχέδια και η 
αρχιτέκτων Βαρβάρα Στεφανίδου, η οποία υπέγραψε την αρχιτεκτονική μελέτη για την ανέγερση της 
παραπάνω οικοδομής είναι σύζυγός του, παρέπεμψε δε την αίτηση ακύρωσης κατά το μέρος της που 
στρεφόταν κατά της ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ22/8910/452/14-2-2005 έγκρισης της Δνσης 



Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού στο Συμβούλιο της 
Επικράτειας. 
Κατά της αμέσως παραπάνω απόφασης ο πρώην Δήμος Ροδίων άσκησε την από 26-11-2008 και με 
αριθμό κατάθεσης 46/27-11-2008 έφεσή του που απευθύνεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, 
δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 9-3-2011 και μετά από αναβολές η 22-1-2014 κατά την οποία 
συζητήθηκε και επ΄ αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 3992/2015 απόφαση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας με την οποία αναβλήθηκε η εκδίκασή της για τις 20-1-2016, λόγω του ότι εκκρεμεί η 
εκδίκαση της παρακάτω έφεσης της Μαριέττας Νεοφύτου, νέα δε δικάσιμος μετά από αναβολές από 
τις 20-1-2016 ορίστηκε η 11-5-2016 (προηγούμενη αναβολή 3-2-2016), όπως έχει αναρτηθεί στο site 
του Συμβουλίου Επικρατείας στο έκθεμα της 11-5-2016 του Ε΄ Πενταμελούς Τμήματος. 
Επίσης η Μαριέττα χήρα Καραφύλλη Νεοφύτου, το γένος Βασιλείου Ιωαννίδου, άσκησε την από 27-

1-2009 αίτησή της, που στρεφόταν κατά του πρώην Δήμου Ροδίων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και απευθυνόταν στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, με την οποία 
ζητούσε την ακύρωση της με αριθμό 74/19-2-2008 άδειας οικοδομής την οποία έχει εκδόσει η 
Διεύθυνση Πολεοδομίας του πρώην Δήμου Ροδίων, για ανέγερση νέας τετραώροφης οικοδομής με 
υπόγειο από τους Γεώργιο Πιπίνο και «ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ Γ. – ΜΑΡΚΕΤΟΣ Α. – ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ Π. 
Ο.Ε.»  
Επί της παραπάνω αίτησης εκδόθηκε η με αριθμό 234/2010 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού 
Εφετείου Πειραιά, η οποία απέρριψε την αίτηση, κατά της απόφασης δε αυτής η Μαριέττα χήρα 
Καραφύλλη Νεοφύτου άσκησε την από 26-7-2010 και με αριθμό κατάθεσης Ε6257/2-8-2010 έφεσή 
της, που στρέφεται κατά του πρώην Δήμου Ροδίων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και απευθύνεται στο Συμβούλιο Επικρατείας, η συζήτηση της οποίας ορίστηκε 
για τις 26-9-2012 και μετά από αναβολές για τις 11-5-2016 (προηγούμενη αναβολή για 3-2-2016), 

όπως έχει αναρτηθεί στο site του Συμβουλίου Επικρατείας στο έκθεμα της 11-5-2016 του Ε΄ 
Πενταμελούς Τμήματος. 
Για την παράστασή μου για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε 
άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για τη υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου 
για την παραπάνω έφεσή του και κατά της παραπάνω έφεσης που ασκήθηκε εναντίον του, θα πρέπει 
να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 
3852/2010, με την οποία να δίνεται σε εμένα, ως δικηγόρος του Δήμου με πάγια εντολή, η εντολή, το 
δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παραστώ στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 11-5-2016 ή σε 
οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσω το 
Δήμο Ρόδου, να υποβάλω υπομνήματα και γενικά να προβαίνω σε κάθε νόμιμη  
Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμένα της άδειας να 
μεταβώ στην Αθήνα στις 10-5-2016 μέχρι 11-5-2016 για να παραστώ στο Συμβούλιο Επικρατείας 
κατά τη δικάσιμο των παραπάνω εφέσεων, ήτοι στις 11-5-2016, αλλά και να αναληφθεί η σχετική 
δαπάνη ποσού 300 ευρώ από το σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου.   
 

(ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 
 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας  με αρ. πρωτ. 2/32089/26-04-2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
 

Α) δίδεται η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα στον κο Σαλαμαστράκη Δημήτριο, νομικό 
σύμβουλο του δήμου μας με πάγια εντολή  να παραστεί  στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 11-5-

2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για την 
υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου για την παραπάνω έφεσή του και τα κατά της παραπάνω έφεσης που 
έχει ασκήσει η Μαριέττα χήρα Καραφύλλη Νεοφύτου και να υποβάλει υπομνήματα και γενικά να 
προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια.   
 Β) δίδεται επίσης η  άδεια να μεταβεί ο κος Σαλαμαστράκης Δημήτριος  στην Αθήνα στις 10-5-2016  

και 11-05-2016 για να παραστεί  στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά τη εκδίκαση της παραπάνω 
έφεσης και να αναληφθεί η σχετική δαπάνη ποσού 300 ευρώ στον Κ.Α. 10-6422.0001 για την 
πραγματοποίηση του ταξιδιού». 

 



ΘΕΜΑ 3ο 
                                                                             (Απόφ. Αρ.135/2016  (Α.Δ.Α: Ω1Ρ6Ω1Ρ-

ΩΘ9)   

Λήψη απόφασης Α) για την έγκριση ήδη ασκηθείσας αίτησης ανακοπής κατά της υπ΄ αριθμ. 
51/2016 διαταγής πληρωμής του Μ.Π.Ρ, που εξέδωσε εναντίον του Δήμου Ρόδου ο Ηρακλείδης 
Αριστοτέλης του Κανέλλου και Β)  για την έγκρισης αποδοχής ή μη αιτήματος εξώδικου 
συμβιβασμού, μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του κ. Ηρακλείδη Αριστοτέλη του Κανέλλου, βάσει 
σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου.           

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου με αρ. πρωτ.: 2/28762/15-4-2016)    

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Νομικής 
Υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/28762/15-04-2016, ως κατωτέρω: 
 

«Θέματα: (α) Αίτηση για έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 51/2016 Διαταγής 
Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που εξέδωσε εναντίον του Δήμου Ρόδου ο 
Ηρακλείδης Αριστοτέλης του Κανέλλου, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας 
Ρόδου, Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, οδός Βενετοκλέων, και κατά της παρά πόδας αυτής 
από 08.04.2016 Επιταγής προς Γνώση, που μας κοινοποιήθηκαν την 08.04.2016, και 
(β) Η από 12.04.2016 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/27803/13.04.2016 Αίτηση Συμβιβασμού του Ηρακλείδη 
Αριστοτέλη του Κανέλλου. 
Σχετ: Η από 12.04.2016 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/27803/13.04.2016 Αίτηση Συμβιβασμού του Ηρακλείδη 
Αριστοτέλη του Κανέλλου. 
  

O καθ’ ου Ηρακλείδης Αριστοτέλης του Κανέλλου, ισχυρίζεται ότι o Δήμος Ρόδου του ανέθεσε την 
υδραυλική μελέτη του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΛΑΡΔΟΥ». Ισχυρίζεται ότι μεταξύ αυτού και του Δήμου Ρόδου, όπως 
εκπροσωπήθηκε νόμιμα, υπεγράφη η από 23.05.2001 και με αριθμό πρωτοκόλλου 3122 Σύμβαση 
Ανάθεσης Εκπονήσεως της οριστικής μελέτης του έργου. Εν συνεχεία, με το υπ’ αριθμ. 11/28.08.2009 
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 104/2009 

απόφαση αυτού, ισχυρίζεται ότι εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης του έργου 
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΛΑΡΔΟΥ» (αρ. 
μελέτης 04/2006). Τέλος, ισχυρίζεται ότι εκδόθηκε ο 5ος και τελικός λογαριασμός της μελέτης του εν 
λόγω έργου, και σε συνδυασμό με την 5η και τελική εντολή πληρωμής, το 5ο πινάκιο αμοιβής και 
τους πίνακες κατανομής αμοιβής και ΦΠΑ ανά μελετητή, και ότι η καθαρή αμοιβή του για την 
υδραυλική μελέτη που του ανατέθηκε, ανερχόταν στο ποσό Ευρώ εκατόν εβδομήντα τεσσάρων 
χιλιάδων πεντακοσίων ενός και ενενήντα λεπτών (€174.501,90), πλέον ΦΠΑ ποσού Ευρώ είκοσι επτά 
χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι και τριάντα λεπτών (€27.920,30), ήτοι ότι ανερχόταν στο συνολικό ποσό 
Ευρώ διακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο και είκοσι λεπτών [€174.501,90 + €27.920,30 
=) €202.422,20]. 
Από το παραπάνω ποσό ισχυρίζεται ότι του έχει καταβληθεί ποσό Ευρώ πενήντα χιλιάδων 
(€50.000,00), πλέον αναλογούντος στο ποσό αυτό ΦΠΑ ποσού Ευρώ οκτώ χιλιάδων (€8.000,00), ήτοι 
συνολικά ποσό Ευρώ πενήντα οκτώ χιλιάδων [€50.000,00 + €8.000,00 =) €58.000,00], στις 
23.12.2010, οπότε και εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 16/23.12.2010 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών αυτού, 
με ανεξόφλητο προς αυτόν υπόλοιπο ποσό Ευρώ εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενός 
και ενενήντα λεπτών (€124.501,90), πλέον αναλογούντος στο ποσό αυτό ΦΠΑ ποσού Ευρώ δεκαεννέα 
χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι και τριάντα λεπτών (€19.920,30), ήτοι συνολικό ανεξόφλητο προς αυτόν 
υπόλοιπο ποσό Ευρώ εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο και είκοσι λεπτών 
[€124.501,90 + €19.920,30 =) €144.422,20].  
Έτσι, δυνάμει των ανωτέρω εγγράφων και του ισχυρισμού αυτού περί μερικής εξόφλησης αυτού, 
εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 51/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου για το 
συνολικό ποσό Ευρώ εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο και είκοσι λεπτών 
[€124.501,90 + 19.920,30 =) €144.422,20], συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, νομιμοτόκως από 
18.10.2010, ημερομηνία κατά την οποία εγκρίθηκε κατά τους ισχυρισμούς αυτού η 5η και τελική 
εντολή πληρωμής για την εκπόνηση της υδραυλικής μελέτης με αντικείμενο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΛΑΡΔΟΥ», μέχρις πλήρους και ολοσχερούς 
εξοφλήσεως. 
Αντίγραφο της εν λόγω υπ’ αριθμ. 51/2016 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Ρόδου μετά της παρά πόδας αυτής από 08.04.2016 Επιταγής προς Γνώση μας κοινοποίησε ο καθ’ ου 
την 08.04.2016. 



Την εν λόγω υπ’ αριθμ. 51/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου μετά της 
παρά πόδας αυτής από 08.04.2016 Επιταγή προς Γνώση, ανακόψαμε με την από 14.04.2016 με ΑΚΔ 
56/14.04.2016 Ανακοπή ημών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, την οποία και 
επιδώσαμε στον καθ’ ου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 591Α’/15.04.2016 Έκθεσης Επίδοσης της δικαστικής 
επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ρόδου, Ελένης Μ. Καρακοπούλου, και η οποία ανακοπή εκδικάζεται 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου την 18.09.2017. 
Στη συνέχεια, μου γνωστοποιήθηκε η από 12.04.2016 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/27803/13.04.2016 Αίτηση 
Συμβιβασμού του καθ’ ου Ηρακλείδη Αριστοτέλη του Κανέλλου, με την οποία ο καθ’ ου ζήτησε τον 
εξώδικο συμβιβασμό της εν λόγω διαφοράς με την καταβολή από το Δήμο Ρόδου προς αυτόν του 
κεφαλαίου της εν λόγω υπ’ αριθμ. 51/2016 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Ρόδου, ποσού Ευρώ εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο και είκοσι λεπτών 
[€124.501,90 + 19.920,30 =) €144.422,20], συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον αναλογούντων στο 
κεφάλαιο αυτό τόκων, παραιτούμενος από του 40% των αναλογούντων στο κεφάλαιο αυτό τόκων, 
ποσού Ευρώ εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριάντα έξι και είκοσι ενός λεπτών (€64.036,21). 
Κατόπιν τούτων: 
(α) Ζητώ όπως μου δοθεί η έγκριση της Επιτροπής σας για την ήδη ασκηθείσα από 14.04.2016 με 
ΑΚΔ 33/14.04.2016 Ανακοπή του Δήμου κατά της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 51/2016 Διαταγής Πληρωμής 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και κατά της παρά πόδας αυτής από 08.04.2016 Επιταγής προς 
Γνώση, η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου την 18.09.2017, και 
(β) Όσον αφορά την συμβιβαστική πρόταση που υπέβαλε ο αντίδικος καθ’ ου, προτείνω, για να 
υπάρχει όφελος του Δήμου, να γίνει δεκτή η αίτηση του καθ’ ου Ηρακλείδη Αριστοτέλη του 
Κανέλλου, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, παρά το γεγονός ότι έχει θεσπισθεί πλέον 
και ο ν. 4329/2015, ο οποίος κάνει ειδική πρόβλεψη – μνεία για τις χρηματικές αξιώσεις από 
διοικητική σύμβαση στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής, με την καταβολή από το Δήμο Ρόδου μόνον 
του επιδικασθέντος κεφαλαίου που περιγράφεται στην ανωτέρω υπ’ αριθμ. 51/2016 Διαταγή 
Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, συνολικού ποσού Ευρώ εκατόν σαράντα τεσσάρων 
χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο και είκοσι λεπτών [€124.501,90 + 19.920,30 =) €144.422,20], 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εφόσον οφείλεται το ανωτέρω ανεξόφλητο υπολειπόμενο ποσό προς 
αυτόν, για το οποίο ποσό, δυνάμει των ανωτέρω αναφερόμενων εγγράφων και του ανωτέρω 
ισχυρισμού αυτού περί μερικής εξόφλησης αυτού, εξέδωσε ο καθ’ ου Ηρακλείδης Αριστοτέλη του 
Κανέλλου, την ανωτέρω υπ’ αριθμ. 51/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Ρόδου, εφάπαξ, από την ημέρα της επικύρωσης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου του κατωτέρω 
Πρακτικού Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς, παραιτούμενος ο καθ’ ου, άμα την καταβολή του 
ανωτέρω ποσού σε αυτόν, και την παράλληλη προσκόμιση σχετικής Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών 
αυτού, εγγράφως, από την αξίωση καταβολής όλων των αναλογούντων τόκων υπερημερίας καθώς και 
της επιδικασθείσης δικαστικής δαπάνης της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 51/2016 Διαταγής Πληρωμής του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, για να υπάρχει όφελος για το Δήμο Ρόδου. 
Επίσης, με την αποδοχή του εν λόγω εξώδικου συμβιβασμού και εκ μέρους του καθ’ ου, Ηρακλείδη 
Αριστοτέλη του Κανέλλου σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει παράλληλα να υπογραφεί, με 
εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου ή στον Αντιδήμαρχο τον Οικονομικών κο Ιωάννη Περδίκη, Πρακτικό 
Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς επί της εκκρεμούσης παραπάνω ανακοπής, το οποίο θα πρέπει να 
υποβληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου προς επικύρωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου  κου Στρατή Στέφανου) 
 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας  με αρ. πρωτ. 2/28762/15-4-2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
 

Α.  Εγκρίνει την ήδη ασκηθείσα  από 14.04.2016 με ΑΚΔ 33/14.04.2016 ανακοπή του Δήμου Ρόδου 
κατά της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 51/2016 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου 
που άσκησε ο Ηρακλείδη Αριστοτέλη του Κανέλλου και κατά της παρά πόδας αυτής από 08.04.2016 
Επιταγής προς Γνώση, η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου την 
18.09.2017 

 



Β.  Διαβιβάζει με θετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του 
Δήμου Ρόδου και του  Ηρακλείδη Αριστοτέλη του Κανέλλου,   μόνον του επιδικασθέντος κεφαλαίου 
που περιγράφεται στην ανωτέρω υπ’ αριθμ. 51/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Ρόδου, συνολικού ποσού Ευρώ εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων 
είκοσι δύο και είκοσι λεπτών [€124.501,90 + 19.920,30 =) €144.422,20], συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, εφόσον οφείλεται το ανωτέρω ανεξόφλητο υπολειπόμενο ποσό προς αυτόν, για το οποίο ποσό, 
δυνάμει των ανωτέρω αναφερόμενων εγγράφων και του ανωτέρω ισχυρισμού αυτού περί μερικής 
εξόφλησης αυτού, εξέδωσε ο καθ’ ου Ηρακλείδης Αριστοτέλη του Κανέλλου, την ανωτέρω υπ’ αριθμ. 
51/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, εφάπαξ, από την ημέρα της 
επικύρωσης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου του κατωτέρω Πρακτικού Συμβιβαστικής 
Επίλυσης Διαφοράς, παραιτούμενος ο καθ’ ου, άμα την καταβολή του ανωτέρω ποσού σε αυτόν, και 
την παράλληλη προσκόμιση σχετικής Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών αυτού, εγγράφως, από την 
αξίωση καταβολής όλων των αναλογούντων τόκων υπερημερίας καθώς και της επιδικασθείσης 
δικαστικής δαπάνης της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 51/2016 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Ρόδου, για να υπάρχει όφελος για το Δήμο Ρόδου. 
Επίσης, με την αποδοχή του εν λόγω εξώδικου συμβιβασμού, θα πρέπει παράλληλα να υπογραφεί, με 
εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου ή στον Αντιδήμαρχο τον Οικονομικών κο Ιωάννη Περδίκη, Πρακτικό 
Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς επί της εκκρεμούσης παραπάνω ανακοπής, το οποίο θα πρέπει να 
υποβληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου προς επικύρωση. 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο 
                                                                             (Απόφ. Αρ.136/2016  (Α.Δ.Α: 7ΑΖΗΩ1Ρ-

ΕΓ0)   

Λήψη απόφασης α) για την έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της υπ΄ αρ. 49/2016 
Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που εξέδωσε εναντίον του Δήμου 
Ρόδου ο Αρφαράς Φιλήμωνας του Ιωάννη και β) για την έγκριση αποδοχής ή μη αιτήματος 
εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Αρφαρά Φιλήμωνα του Ιωάννη, βάσει 
σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου  
 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου με αρ. πρωτ.: 2/30091/19-4-2016) 

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Νομικής 
Υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/30091/19-4-2016, ως κατωτέρω: 
 

«Θέματα: (α) Αίτηση για έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 49/2016 Διαταγής 
Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που εξέδωσε εναντίον του Δήμου Ρόδου ο 
Αρφαράς Φιλήμωνας του Ιωάννη, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, 
Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, και κατά της παρά πόδας αυτής από 12.04.2016 Επιταγής 
προς Γνώση, που μας κοινοποιήθηκαν την 12.04.2016, και 
(β) Η από 12.04.2016 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/27800/13.04.2016 Αίτηση Συμβιβασμού του Αρφαρά 
Φιλήμωνα του Ιωάννη. 
Σχετ: Η από 12.04.2016 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/27800/13.04.2016 Αίτηση Συμβιβασμού του Αρφαρά 
Φιλήμωνα του Ιωάννη. 
O καθ’ ου Αρφαράς Φιλήμωνας του Ιωάννη, ισχυρίζεται ότι o Δήμος Ρόδου του ανέθεσε την 
ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΛΑΡΔΟΥ». Ισχυρίζεται ότι μεταξύ αυτού και του πρώην Δήμου Λινδίων, νυν 
Δήμου Ρόδου, όπως εκπροσωπήθηκε νόμιμα, υπεγράφη η από 23.05.2001 και με αριθμό 
πρωτοκόλλου 3122 Σύμβαση Ανάθεσης Εκπονήσεως της οριστικής μελέτης του έργου. Εν συνεχεία, 
με το υπ’ αριθμ. 11/28.08.2009 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αναφέρεται 
στην υπ’ αριθμ. 104/2009 απόφαση αυτού, ισχυρίζεται ότι εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας της 
μελέτης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. 
ΛΑΡΔΟΥ» (αρ. μελέτης 04/2006). Τέλος, ισχυρίζεται ότι εκδόθηκε ο 5ος και τελικός λογαριασμός 
της μελέτης του εν λόγω έργου, και σε συνδυασμό με την 5η και τελική εντολή πληρωμής, το 5ο 
πινάκιο αμοιβής και τους πίνακες κατανομής αμοιβής και ΦΠΑ ανά μελετητή, και ότι η καθαρή 
αμοιβή του για την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη που του ανατέθηκε, ανερχόταν στο ποσό Ευρώ 
τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€34.142,64), πλέον 
ΦΠΑ ποσού Ευρώ πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο και ογδόντα δύο λεπτών (€5.462,82), ήτοι 



ότι ανερχόταν στο συνολικό ποσό Ευρώ τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων πέντε και σαράντα έξι 
λεπτών [€34.142,64 + €5.462,82 =) €39.605,46]. 
Από το παραπάνω ποσό ισχυρίζεται ότι δεν του έχει καταβληθεί κανένα ποσό.  
Έτσι, δυνάμει των ανωτέρω εγγράφων και του ισχυρισμού αυτού περί μη καταβολής κανενός ποσού, 
εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 49/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου για το 
συνολικό ποσό Ευρώ τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων πέντε και σαράντα έξι λεπτών [€34.142,64 + 
€5.462,82 =) €39.605,46], συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, νομιμοτόκως από 18.10.2010, ημερομηνία 
κατά την οποία εγκρίθηκε κατά τους ισχυρισμούς αυτού η 5η και τελική εντολή πληρωμής για την 
εκπόνηση της υδραυλικής μελέτης με αντικείμενο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΛΑΡΔΟΥ», μέχρις πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως. 
Αντίγραφο της εν λόγω υπ’ αριθμ. 49/2016 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Ρόδου μετά της παρά πόδας αυτής από 12.04.2016 Επιταγής προς Γνώση μας κοινοποίησε ο καθ’ ου 
την 12.04.2016. 
Την εν λόγω υπ’ αριθμ. 49/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου μετά της 
παρά πόδας αυτής από 12.04.2016 Επιταγή προς Γνώση, ανακόψαμε με την από 18.04.2016 με ΑΚΔ 
58/19.04.2016 Ανακοπή ημών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, και η οποία ανακοπή 
εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου την 18.09.2017. 

Στη συνέχεια, μας γνωστοποιήθηκε η από 12.04.2016 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/27800/13.04.2016 Αίτηση 
Συμβιβασμού του καθ’ ου Αρφαρά Φιλήμωνα του Ιωάννη, με την οποία ο καθ’ ου ζήτησε τον 
εξώδικο συμβιβασμό της εν λόγω διαφοράς με την καταβολή από το Δήμο Ρόδου προς αυτόν του 
κεφαλαίου της εν λόγω υπ’ αριθμ. 49/2016 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Ρόδου, ποσού Ευρώ τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων πέντε και σαράντα έξι λεπτών [€34.142,64 + 
€5.462,82 =) €39.605,46], συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον αναλογούντων στο κεφάλαιο αυτό 
τόκων, παραιτούμενος από του 40% των αναλογούντων στο κεφάλαιο αυτό τόκων, ποσού Ευρώ 
δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο και είκοσι επτά λεπτών (€17.592,27). 
Κατόπιν τούτων: 
(α) Ζητώ όπως μου δοθεί η έγκριση της Επιτροπής σας για την ήδη ασκηθείσα από 18.04.2016 με 
ΑΚΔ 58/19.04.2016 Ανακοπή του Δήμου κατά της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 49/2016 Διαταγής Πληρωμής 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και κατά της παρά πόδας αυτής από 12.04.2016 Επιταγής προς 
Γνώση, η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου την 18.09.2017, και 
(β) Όσον αφορά την συμβιβαστική πρόταση που υπέβαλε ο αντίδικος καθ’ ου, προτείνω, για να 
υπάρχει όφελος του Δήμου, να γίνει δεκτή η αίτηση του καθ’ ου Αρφαρά Φιλήμωνα του Ιωάννη, από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, παρά το γεγονός ότι έχει θεσπισθεί πλέον και ο ν. 
4329/2015, ο οποίος κάνει ειδική πρόβλεψη – μνεία για τις χρηματικές αξιώσεις από διοικητική 
σύμβαση στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής, με την καταβολή από το Δήμο Ρόδου μόνον του 
επιδικασθέντος κεφαλαίου που περιγράφεται στην ανωτέρω υπ’ αριθμ. 49/2016 Διαταγή Πληρωμής 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, συνολικού ποσού Ευρώ τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων 
πέντε και σαράντα έξι λεπτών [€34.142,64 + €5.462,82 =) €39.605,46], συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
εφόσον οφείλεται το ανωτέρω ανεξόφλητο ποσό προς αυτόν, για το οποίο ποσό, δυνάμει των 
ανωτέρω αναφερόμενων εγγράφων και του ανωτέρω ισχυρισμού αυτού περί μη καταβολής αυτού, 
εξέδωσε ο καθ’ ου Αρφαράς Φιλήμωνας του Ιωάννη, την ανωτέρω υπ’ αριθμ. 49/2016 Διαταγή 
Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, εφάπαξ, από την ημέρα της επικύρωσης από το 
Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου του κατωτέρω Πρακτικού Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς, 
παραιτούμενος ο καθ’ ου, άμα την καταβολή του ανωτέρω ποσού σε αυτόν, και την παράλληλη 
προσκόμιση σχετικής Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών αυτού, εγγράφως, από την αξίωση καταβολής 
όλων των αναλογούντων τόκων υπερημερίας καθώς και της επιδικασθείσης δικαστικής δαπάνης της 
ανωτέρω υπ’ αριθμ. 49/2016 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, για να 
υπάρχει όφελος για το Δήμο Ρόδου. 
Επίσης, με την αποδοχή του εν λόγω εξώδικου συμβιβασμού και εκ μέρους του καθ’ ου, Αρφαρά 
Φιλήμωνα του Ιωάννη σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει παράλληλα να υπογραφεί, με 
εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου ή στον Αντιδήμαρχο τον Οικονομικών κο Ιωάννη Περδίκη, Πρακτικό 
Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς επί της εκκρεμούσης παραπάνω ανακοπής, το οποίο θα πρέπει να 
υποβληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου προς επικύρωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου  κου Στρατή Στέφανου) 
 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 



· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας  με αρ. πρωτ. 2/30091/19-4-2016 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
 

Α.  Εγκρίνει την ήδη ασκηθείσα  από 18.04.2016 με ΑΚΔ 58/19.04.2016 Ανακοπή του Δήμου Ρόδου 
κατά της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 49/2016 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και 
κατά της παρά πόδας αυτής από 12.04.2016 Επιταγής προς Γνώση, η οποία εκδικάζεται ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου την 18.09.2017 

 

Β.  Διαβιβάζει με θετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του 
Δήμου Ρόδου και του  Αρφαρά Φιλήμωνα του Ιωάννη,  μόνον του επιδικασθέντος κεφαλαίου που 
περιγράφεται στην ανωτέρω υπ’ αριθμ. 49/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Ρόδου, συνολικού ποσού Ευρώ τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων πέντε και σαράντα έξι λεπτών 
[€34.142,64 + €5.462,82 =) €39.605,46], συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εφόσον οφείλεται το 
ανωτέρω ανεξόφλητο ποσό προς αυτόν, για το οποίο ποσό, δυνάμει των ανωτέρω αναφερόμενων 
εγγράφων και του ανωτέρω ισχυρισμού αυτού περί μη καταβολής αυτού, εξέδωσε ο καθ’ ου Αρφαράς 
Φιλήμωνας του Ιωάννη, την ανωτέρω υπ’ αριθμ. 49/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Ρόδου, εφάπαξ, από την ημέρα της επικύρωσης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου 
του κατωτέρω Πρακτικού Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς, παραιτούμενος ο καθ’ ου, άμα την 
καταβολή του ανωτέρω ποσού σε αυτόν, και την παράλληλη προσκόμιση σχετικής Απόδειξης 
Παροχής Υπηρεσιών αυτού, εγγράφως, από την αξίωση καταβολής όλων των αναλογούντων τόκων 
υπερημερίας καθώς και της επιδικασθείσης δικαστικής δαπάνης της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 49/2016 
Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, για να υπάρχει όφελος για το Δήμο 
Ρόδου. 
Επίσης, με την αποδοχή του εν λόγω εξώδικου συμβιβασμού και εκ μέρους του καθ’ ου, Αρφαρά 
Φιλήμωνα του Ιωάννη σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει παράλληλα να υπογραφεί, με 
εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου ή στον Αντιδήμαρχο τον Οικονομικών κο Ιωάννη Περδίκη, Πρακτικό 
Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς επί της εκκρεμούσης παραπάνω ανακοπής, το οποίο θα πρέπει να 
υποβληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου προς επικύρωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω». 

 

ΘΕΜΑ 5ο 
                                                                            (Απόφ. Αρ.137/2016  (Α.Δ.Α: ΩΘΙΦΩ1Ρ-

ΥΞΔ)  

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αποδοχής ή μη αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού, μεταξύ 
του Δήμου Ρόδου και της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Βρούχος- Ι. Γλυνός – Μ. 
Μπράτιτσης Ο.Ε.», βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. 
Στρατή Στεφάνου.    
                                                 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου με αρ. πρωτ.: 
2/28760/15-4-2016) 

      Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της 
Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/28760/15-4-2016, ως κατωτέρω: 
 

«Θέμα: Η από 13.08.2015 Αίτηση περί Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς (Εξώδικου ή Δικαστικού 
Συμβιβασμού) της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΒΡΟΥΧΟΣ – Ι. ΓΛΥΝΟΣ – Μ. 
ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ Ο.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Ρόδου και έχει τα γραφεία της επί της οδού 
Δενδρινού αρ. 54, επί της πλατείας Δημογερόντων. 
 

Σχετ.: Η από 13.08.2015 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/76437/13.08.2015 Αίτηση περί Συμβιβαστικής Επίλυσης 
Διαφοράς (Εξώδικου ή Δικαστικού Συμβιβασμού) της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Κ. 
ΒΡΟΥΧΟΣ – Ι. ΓΛΥΝΟΣ – Μ. ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ Ο.Ε.». 
 

Η καθ’ ης ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Κ. ΒΡΟΥΧΟΣ – Ι. ΓΛΥΝΟΣ – Μ. ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ 
Ο.Ε.», δυνάμει των ακόλουθων εγγράφων, ήτοι: 
1. Της με αριθμό πρωτοκόλλου 2/92748/21-08-2014 Σύμβασης Κατασκευής Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΝΕΣΤΟΡΙΔΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ», την οποία υπέγραψε η καθ’ ης 
στα πλαίσια της δραστηριότητάς της με τον Δήμο Ρόδου, και συγκεκριμένα με τον Αντιδήμαρχο 



Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου Μιχάλη Χριστοδούλου, χρονικής 
διάρκειας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από της υπογραφής της σύμβασης, ήτοι από 
21.08.2014. 

2. Του αποσπάσματος πρακτικού της από 20.09.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ρόδου, με αριθμό Πρακτικού 26/20.09.2013 και αριθμό απόφασης 599/20.09.2013, το οποίο 
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΒΛΛΚΩ1Ρ-0ΞΛ, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε η μελέτη του 
έργου. 
3. Του αποσπάσματος πρακτικού της από 10.11.2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, με αριθμό Πρακτικού 19/10.11.2014 και αριθμό απόφασης 701/2014, 
το οποίο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: Ω3Σ7Ω1Ρ-ΖΚΑ, με το οποίο αποφασίστηκε η 
παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες, 
αρχομένης από 19.10.2014 έως 13.11.2014. 
4. Του αποσπάσματος πρακτικού της από 29.12.2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, με αριθμό Πρακτικού 25/29.12.2014 και αριθμό απόφασης 863/2014, 
το οποίο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΩΘΒ8Ω1Ρ-Γ1Ξ, με το οποίο αποφασίστηκε η χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας περάτωσης του εν λόγω έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, 
αρχομένης από 13.11.2014 έως 11.02.2015. 
5. Της από 11.02.2015 Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, 
υπογεγραμμένης από τον επιβλέποντα μηχανικό του Δήμου Ρόδου Αντώνη Δράκο, σύμφωνα με την 
οποία οι εργασίες περαιώθηκαν από την καθ’ ης εμπρόθεσμα και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις 
δοκιμασίες που προβλέπονται στη Σύμβαση. 
6. Της τεχνικής περιγραφής, του προϋπολογισμού μελέτης, του εντύπου προσφοράς, της 
προμέτρησης, του τιμολογίου μελέτης, της ανάλυσης τιμών, της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων, 
της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, του σχεδίου διακήρυξης δημοπρασίας. 
7. Του πρακτικού με ημερομηνία 16.12.2013 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του 
Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το οποίο διεξήχθη ανοικτή δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του εν λόγω έργου, με τελικό μειοδότη την καθ’ ης. 
8. Της 1ης Εντολής Πληρωμής, με ημερομηνία 08-04-2015 που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου υπογεγραμμένης από τον επιβλέποντα μηχανικό 
Δράκο Αντώνιο και από τον Προϊστάμενο Δ/ντή Τεχνικών Έργων και Υποδομών Θεοδόση Κολιάδη, 
Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος ενέκρινε το ποσό του παραπάνω λογαριασμού, ήτοι το ποσό των 
62.243,99 Ευρώ. 
9. Του με αριθμό 11/30.04.2015 Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών που εξέδωσε η καθ’ ης προς το 
Δήμο Ρόδου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (με πίστωση). 
10. Της 2ης Εντολής Πληρωμής, με ημερομηνία 13.05.2015, που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου υπογεγραμμένης από τον επιβλέποντα μηχανικό 
Δράκο Γεώργιο και από τον Προϊστάμενο Δ/ντή Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Θεοδόση Κολιάδη, 
Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος ενέκρινε το ποσό του παραπάνω λογαριασμού, ήτοι το ποσό των 
11.345,52 Ευρώ. 
11. Του με αριθμό 12/25.05.2015 Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών που εξέδωσε η καθ’ ης προς το 
Δήμο Ρόδου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
12. Της από 05.06.2015 Εξώδικης Δήλωσης – Όχλησης της καθ’ ης, η οποία επιδόθηκε στον Δήμο 
Ρόδου την 08.06.2015, όπως αποδεικνύεται από τη με αριθμό 06231Ε’/08.06.2015 Έκθεση Επίδοσης 
του δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Ρόδου Χρυσόστομου Κόκκαλη, 
εξέδωσε την ανακοπτόμενη υπ’ αριθμ. 368/2015 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Ρόδου για το συνολικό ποσό Ευρώ ύψους εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα και 
πενήντα ενός λεπτών (€73.589,51), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, νομιμοτόκως από την επομένη της 
επιδόσεως της από 05.06.2015 εξώδικης δήλωσης – όχλησης αυτής, η οποία επιδόθηκε στο Δήμο 
Ρόδου την 08.06.2015, ήτοι από 09.06.2015, μέχρις πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως. 
Αντίγραφο της εν λόγω υπ’ αριθμ. 368/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Ρόδου μετά της παρά πόδας αυτής από 23.07.2015 Επιταγής προς Γνώση μας κοινοποίησε η καθ’ ης 
την 23.07.2015. 
Την παραπάνω υπ’ αριθμ. 368/2015 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου μετά 
της παρά πόδας αυτής από 23.07.2015 Επιταγής προς Γνώση, η οποία μας κοινοποιήθηκε την 
23.07.2015, ανακόψαμε με την από 28.07.2015 με ΑΚΔ 444/29.07.2015 Ανακοπή ημών ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, την οποία και επιδώσαμε στην καθ’ ης, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 
10.628ΣΤ’/30.07.2015 Έκθεσης Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Ρόδου, 
Μιχαήλ Σ. Καρακόπουλου. 
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/116980/11.12.2015 Αίτησή μου προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Ρόδου ζήτησα όπως μου δοθεί η έγκριση της Επιτροπής για την ήδη ασκηθείσα από 28.07.2015 με 



ΑΚΔ 444/29.07.2015 Ανακοπή του Δήμου κατά της παραπάνω υπ’ αριθμ. 368/2015 Διαταγής 
Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία εκδικάζεται την 25.10.2018. 
Στη συνέχεια, μου γνωστοποιήθηκε η από 13.08.2015 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/76437/13.08.2015 Αίτηση 
περί Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς (Εξώδικου ή Δικαστικού Συμβιβασμού) της καθ’ ης 
ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΒΡΟΥΧΟΣ – Ι. ΓΛΥΝΟΣ – Μ. ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ Ο.Ε.», 
με την οποία η καθ’ ης ζήτησε τον εξώδικο ή δικαστικό συμβιβασμό της εν λόγω διαφοράς με την 
καταβολή από το Δήμο Ρόδου προς αυτήν μόνον του κεφαλαίου της εν λόγω υπ’ αριθμ. 368/2015 
Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ποσού Ευρώ εβδομήντα τριών χιλιάδων 
πεντακοσίων ογδόντα εννέα και πενήντα ενός λεπτών (€73.589,51), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
παραιτούμενη από τόκους και δικαστική δαπάνη. 
Όσον αφορά την συμβιβαστική πρόταση που υπέβαλε η αντίδικος καθ’ ης, προτείνω, για να υπάρχει 
όφελος του Δήμου, να γίνει δεκτή η αίτηση της καθ’ ης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Κ. 
ΒΡΟΥΧΟΣ – Ι. ΓΛΥΝΟΣ – Μ. ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ Ο.Ε.», από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Ρόδου, παρά το γεγονός ότι έχει θεσπισθεί πλέον και ο ν. 4329/2015, ο οποίος κάνει ειδική πρόβλεψη 
– μνεία για τις χρηματικές αξιώσεις από διοικητική σύμβαση στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής, με 
την καταβολή από το Δήμο Ρόδου μόνο του επιδικασθέντος κεφαλαίου που περιγράφεται στην 
ανωτέρω υπ’ αριθμ. 368/2015 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, συνολικού 
ποσού Ευρώ εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα και πενήντα ενός λεπτών 
(€73.589,51), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εφόσον οφείλονται τα ανωτέρω υπ’ αριθμ. 11/30.04.2015 
και 12/25.05.2015 Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, δυνάμει των οποίων και των υπολοίπων ανωτέρω 
αναφερόμενων εγγράφων εξέδωσε η καθ’ ης ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Κ. ΒΡΟΥΧΟΣ – 

Ι. ΓΛΥΝΟΣ – Μ. ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ Ο.Ε.», την υπ’ αριθμ. 368/2015 Διαταγή Πληρωμής του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, εφάπαξ, από την ημέρα της επικύρωσης από το Μονομελές 
Πρωτοδικείο Ρόδου του κατωτέρω Πρακτικού Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς, παραιτούμενη η 
καθ’ ης, άμα την καταβολή του ανωτέρω ποσού σε αυτήν, εγγράφως, από την αξίωση καταβολής 
όλων των αναλογούντων τόκων υπερημερίας καθώς και της επιδικασθείσης δικαστικής δαπάνης της 
ανωτέρω υπ’ αριθμ. 368/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, για να 
υπάρχει όφελος για το Δήμο Ρόδου. 
Επίσης, με την αποδοχή του εν λόγω εξώδικου συμβιβασμού και εκ μέρους της καθ’ ης ομόρρυθμης 
εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΒΡΟΥΧΟΣ – Ι. ΓΛΥΝΟΣ – Μ. ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ Ο.Ε.», σύμφωνα με 
τα παραπάνω, θα πρέπει παράλληλα να υπογραφεί, με εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ρόδου σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ή στον Αντιδήμαρχο τον 
Οικονομικών κο Ιωάννη Περδίκη, Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς επί της εκκρεμούσης 
παραπάνω ανακοπής, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου προς 
επικύρωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου  κου Στρατή Στέφανου) 
 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας  με αρ. πρωτ. 2/28760/15-4-2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
 

   Διαβιβάζει με θετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του 
Δήμου Ρόδου και της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΒΡΟΥΧΟΣ – Ι. ΓΛΥΝΟΣ – Μ. 
ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ Ο.Ε.», μόνο του επιδικασθέντος κεφαλαίου που περιγράφεται στην ανωτέρω υπ’ 
αριθμ. 368/2015 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, συνολικού ποσού Ευρώ 

εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα και πενήντα ενός λεπτών (€73.589,51), 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εφόσον οφείλονται τα ανωτέρω υπ’ αριθμ. 11/30.04.2015 και 
12/25.05.2015 Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, δυνάμει των οποίων και των υπολοίπων ανωτέρω 
αναφερόμενων εγγράφων εξέδωσε η καθ’ ης ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Κ. ΒΡΟΥΧΟΣ – 

Ι. ΓΛΥΝΟΣ – Μ. ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ Ο.Ε.», την υπ’ αριθμ. 368/2015 Διαταγή Πληρωμής του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, εφάπαξ, από την ημέρα της επικύρωσης από το Μονομελές 
Πρωτοδικείο Ρόδου του κατωτέρω Πρακτικού Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς, παραιτούμενη η 
καθ’ ης, άμα την καταβολή του ανωτέρω ποσού σε αυτήν, εγγράφως, από την αξίωση καταβολής όλων 
των αναλογούντων τόκων υπερημερίας καθώς και της επιδικασθείσης δικαστικής δαπάνης της 



ανωτέρω υπ’ αριθμ. 368/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, για να 
υπάρχει όφελος για το Δήμο Ρόδου. 
 Επίσης, με την αποδοχή του εν λόγω εξώδικου συμβιβασμού και εκ μέρους της καθ’ ης 
ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΒΡΟΥΧΟΣ – Ι. ΓΛΥΝΟΣ – Μ. ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ Ο.Ε.», 
σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει παράλληλα να υπογραφεί, με εξουσιοδότηση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ή στον 
Αντιδήμαρχο τον Οικονομικών κο Ιωάννη Περδίκη, Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς επί 
της εκκρεμούσης παραπάνω ανακοπής, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στο Μονομελές 
Πρωτοδικείο Ρόδου προς επικύρωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω». 

  

 

ΘΕΜΑ 6ο 
                                                                           (Απόφ. Αρ.138/2016  (Α.Δ.Α: ΩΣΝΩΩ1Ρ-

ΒΝ9)   

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αποδοχής ή μη αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού, μεταξύ 
του Δήμου Ρόδου και του Αντωνάκη Βασιλείου του Κωνσταντίνου, βάσει σχετικής 
γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου.                     
                                

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου με αρ. πρωτ.: 
2/27529/12-04-2016) 

  

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Νομικής 
Υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/27529/12-4-2016, ως κατωτέρω: 
 

«Θέμα: Η από 25.01.2016 Αίτηση περί Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς του Αντωνάκη Βασιλείου 
του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, Δήμου 
Ρόδου, οδός Παναγιώτου Ροδίου αρ. 80. 
Σχετ.: Η από 25.01.2016 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/6722/01.02.2016 Αίτηση περί Συμβιβαστικής Επίλυσης 
Διαφοράς του Αντωνάκη Βασιλείου του Κωνσταντίνου. 
O καθ’ ου Αντωνάκης Βασίλειος του Κωνσταντίνου, ισχυρίζεται ότι δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 
2/56218/22.06.2015 Ιδιωτικού Συμφωνητικού, το οποίο καταρτίστηκε στη Ρόδο, του ανατέθηκε το 
έργο του καθαρισμού των παραλιών των Δημοτικών Ενοτήτων Ιαλυσού, Πεταλουδών και Ρόδου, 
Δήμου Ρόδου, για το έτος 2015, αντί συνολικής αμοιβής ποσού Ευρώ σαράντα τριών χιλιάδων 
εξακοσίων πενήντα (€43.650,00), πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. 16%, ποσού Ευρώ έξι χιλιάδων 
εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων (€6.984,00). Ισχυρίζεται ότι η εν λόγω Σύμβαση εκτελέστηκε στο 
σύνολό της από αυτόν και ότι εκδόθηκε για το σκοπό αυτό η από 28.07.2015 Βεβαίωση Καλής 
Εκτέλεσης του Γραφείου Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Ρόδου, αναφορικά με 
το εν λόγω έργο. Κατόπιν τούτου, ο καθ’ ου εξέδωσε, το υπ’ αριθμ. 21/28.07.2015 Τιμολόγιο 
Παροχής Υπηρεσιών, συνολικού ύψους ποσού Ευρώ πενήντα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων 
(€50.634,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%, δίχως ωστόσο το εν λόγω ποσό, κατά τους 
ισχυρισμούς αυτού, να έχει εξοφληθεί μέχρις της 28.09.2015, ήτοι της παρελεύσεως της τριήμερης 

προθεσμίας εξόφλησης που έταξε ο καθ’ ου στον Δήμο Ρόδου, δυνάμει της από 23.09.2015 Εξώδικης 
Όχλησής του, η οποία επιδόθηκε στο Δήμο Ρόδου την 24.09.2015. 
Έτσι, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 21/28.07.2015 Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, εξέδωσε την 
ανακοπτόμενη υπ’ αριθμ. 17/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου για το 
συνολικό ποσό Ευρώ πενήντα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων (€50.634,00), 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%, νομιμοτόκως από 28.09.2015, μέχρις πλήρους και ολοσχερούς 
εξοφλήσεως. 
Αντίγραφο της εν λόγω υπ’ αριθμ. 17/2016 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Ρόδου μετά της παρά πόδας αυτής Επιταγής προς Γνώση, μας κοινοποίησε ο καθ’ ου. 
Την εν λόγω υπ’ αριθμ. 17/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία 
μας κοινοποιήθηκε ανακόψαμε με την από 05.02.2016 με ΑΚΔ 26/08.02.2016 Ανακοπή ημών 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, την οποία και επιδώσαμε στον καθ’ ου, δυνάμει της 
υπ’ αριθμ. 480Α’/08.02.2016 Έκθεσης Επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο 
Ρόδου, Ελένης Μ. Καρακοπούλου. 
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/9427/10.02.2016 Αίτησή μου προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Ρόδου ζήτησα όπως μου δοθεί η έγκριση της Επιτροπής για την ήδη ασκηθείσα από 05.02.2016 με 
ΑΚΔ 26/08.02.2016 Ανακοπή του Δήμου κατά της παραπάνω υπ’ αριθμ. 17/2016 Διαταγής 



Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία δεν έχει λάβει ημερομηνία εκδίκασης, 
σύμφωνα με την νέα δικονομία. 
Στη συνέχεια, μου γνωστοποιήθηκε η από 25.01.2016 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/6722/01.02.2016 Αίτηση 
περί Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς του καθ’ ου Αντωνάκη Βασιλείου του Κωνσταντίνου, με την 
οποία ζήτησε την εξωδικαστική επίλυση της εν λόγω διαφοράς με την καταβολή προς αυτόν του 
κεφαλαίου της εν λόγω υπ’ αριθμ. 17/2016 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Ρόδου, ποσού Ευρώ πενήντα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων (€50.634,00) πλέον της 
επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης σ’ αυτόν ποσού Ευρώ οκτακοσίων δεκαπέντε (€815,00). 
Όσον αφορά την συμβιβαστική πρόταση που υπέβαλε ο αντίδικος καθ’ ου, προτείνω, για να υπάρχει 
όφελος του Δήμου, να γίνει δεκτή η αίτηση του καθ’ ου Αντωνάκη Βασίλειου του Κωνσταντίνου, από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, παρά το γεγονός ότι έχει θεσπισθεί πλέον και ο ν. 
4329/2015, ο οποίος κάνει ειδική πρόβλεψη – μνεία για τις χρηματικές αξιώσεις από διοικητική 
σύμβαση στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής, με την καταβολή από το Δήμο Ρόδου μόνο του 
επιδικασθέντος κεφαλαίου που περιγράφεται στην ανωτέρω υπ’ αριθμ. 17/2016 Διαταγή Πληρωμής 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, συνολικού ποσού Ευρώ πενήντα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα 
τεσσάρων (€50.634,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εφόσον οφείλεται το ανωτέρω υπ’ αριθμ. 
21/28.07.2015 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, δυνάμει του οποίου εξέδωσε ο καθ’ ου Αντωνάκης 
Βασίλειος του Κωνσταντίνου, την υπ’ αριθμ. 17/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Ρόδου, σε τέσσερεις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ποσού Ευρώ δώδεκα χιλιάδων 
εξακοσίων πενήντα οκτώ και πενήντα λεπτών (€12.658,50), από την ημέρα της επικύρωσης από το 
Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου του κατωτέρω Πρακτικού Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς, 
παραιτούμενος, άμα την καταβολή της πρώτης (1ης) δόσης σε αυτόν, εγγράφως, από την αξίωση 
καταβολής όλων των αναλογούντων τόκων υπερημερίας καθώς και της επιδικασθείσης δικαστικής 
δαπάνης της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 17/2016 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Ρόδου, για να υπάρχει όφελος για το Δήμο Ρόδου. 
Επίσης, με την αποδοχή του εν λόγω εξώδικου συμβιβασμού και εκ μέρους του καθ’ ου Αντωνάκη 
Βασιλείου του Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει παράλληλα να υπογραφεί, με 
εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου, Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς επί της εκκρεμούσης παραπάνω 
ανακοπής, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου προς επικύρωση, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου  κου Στρατή Στέφανου) 
 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας  με αρ. πρωτ. 2/27529/12-4-2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
 

   Διαβιβάζει με θετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του 
Δήμου Ρόδου και του  Αντωνάκη Βασιλείου του Κωνσταντίνου,  μόνο του επιδικασθέντος κεφαλαίου 
που περιγράφεται στην ανωτέρω υπ’ αριθμ. 17/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Ρόδου, συνολικού ποσού Ευρώ πενήντα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων 
(€50.634,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εφόσον οφείλεται το ανωτέρω υπ’ αριθμ. 21/28.07.2015 
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, δυνάμει του οποίου εξέδωσε ο καθ’ ου Αντωνάκης Βασίλειος του 
Κωνσταντίνου, την υπ’ αριθμ. 17/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, σε 
τέσσερεις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ποσού Ευρώ δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ 
και πενήντα λεπτών (€12.658,50), από την ημέρα της επικύρωσης από το Μονομελές Πρωτοδικείο 
Ρόδου του κατωτέρω Πρακτικού Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς, παραιτούμενος, άμα την 
καταβολή της πρώτης (1ης) δόσης σε αυτόν, εγγράφως, από την αξίωση καταβολής όλων των 
αναλογούντων τόκων υπερημερίας καθώς και της επιδικασθείσης δικαστικής δαπάνης της ανωτέρω 
υπ’ αριθμ. 17/2016 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, για να υπάρχει 
όφελος για το Δήμο Ρόδου. 
 Επίσης, με την αποδοχή του εν λόγω εξώδικου συμβιβασμού και εκ μέρους του καθ’ ου 
Αντωνάκη Βασιλείου του Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει παράλληλα να 
υπογραφεί, με εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου σε μέλος του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς επί της εκκρεμούσης 



παραπάνω ανακοπής, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου προς 
επικύρωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω». 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο 
                                                                       (Απόφ. Αρ.139/2016  (Α.Δ.Α: ΩΞΜ7Ω1Ρ-ΓΥΤ)   

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης στην κ. Παπαστεφάνου Ελευθερία εξαιτίας ζημιάς που 
προκλήθηκε στο αυτοκίνητό της, λόγω υπαιτιότητας του Δήμου Ρόδου, βάσει σχετικής έκθεσης 
της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου Ρόδου και της σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού 
Συμβούλου κ. Στρατή Στεφάνου                                                     

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στέφανου με αρ. πρωτ.:2/25681/06-04-2016) 

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Νομικής 
Υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/25681/06-4-2016, ως κατωτέρω: 
 

«Θέμα: Γνωμοδότηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/8509/08.02.2016 Έκθεσης της Δ/νσης Μεσαιωνικής 
Πόλης & Μνημείων Δήμου Ρόδου για το ατύχημα που προκάλεσε ζημία στο υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας 
ΜΥΖ 2578 ΙΧ αυτοκίνητο, μάρκας DAEWO, ιδιοκτησίας της κας Ελευθερίας ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ 
του Αναστασίου. 
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/8509/08.02.2016 Έγγραφο της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων 
Δήμου Ρόδου. 
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/8509/08.02.2016 Έγγραφο της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, 
Δήμου Ρόδου, η Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, μέσω έκθεσης του επικεφαλής του 
κλιμακίου ελέγχου πυλών κου Χατζηνικόλα Νικολάου, ΔΕ Διοικητικού και του Διευθυντή αυτής 
Χατζάκη Γεωργίου, γνωμοδότησε επί της υπαιτιότητας του ατυχήματος από βυθιζόμενη δοκό 
(μπάρα), το οποίο έλαβε χώρα την 10.11.2015 και ώρα 14:30 περίπου στην πύλη της Πλατείας 
Ακαντιάς (Θέατρο Τάφρου «Μελίνα Μερκούρη»), στην Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου, και το οποίο 
προκάλεσε ζημία στο υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΜΥΖ 2578 ΙΧ αυτοκίνητο, μάρκας DAEWO, 
ιδιοκτησίας της κας Ελευθερίας ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ του Αναστασίου, αλλά δεν γνωμοδότησε επί του 
ύψους της ζημίας που προκλήθηκε στο εν λόγω ΙΧ αυτοκίνητο. 
Δυνάμει των εγγράφων που επισυνάπτει η κα Ελευθερία Παπαστεφάνου του Αναστασίου, στην από 
10.12.2015 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/116509/10.12.2015 αίτησή της προς τον Δήμο Ρόδου, ήτοι: (α) του 
από 11.11.2015 εξιτηρίου νοσηλείας του Γ.Ν. Ρόδου, (β) της υπ’ αριθμ. 8604/17.11.2015 Ιατρικής 
Βεβαίωσης του Γ.Ν. Ρόδου, (γ) των δεκαέξι (16) φωτογραφιών του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΜΥΖ 
2578 ΙΧ αυτοκινήτου της, και (δ) του εγγράφου επιθεώρησης & συμφωνίας ζημίας του κου Βαρέλη 

Σαράντη του Τσαμπίκου, γνωμοδοτώ όπως πληρωθεί το τιμολόγιο που θα εκδοθεί, σύμφωνα με το ως 
άνω έγγραφο επιθεώρησης & συμφωνίας ζημίας του κου Βαρέλη Σαράντη του Τσαμπίκου, ποσού 
Ευρώ εννιακοσίων σαράντα επτά και δέκα λεπτών (€947,10) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την 
επιδιόρθωση και αποκατάσταση των ζημιών του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΜΥΖ 2578 ΙΧ αυτοκίνητο, 
μάρκας DAEWO, ιδιοκτησίας της κας Ελευθερίας ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ του Αναστασίου, υπό την 
προϋπόθεση προσκόμισης αντίστοιχου τιμολογίου, εφόσον το εν λόγω ύψος της ζημίας δεν 
αμφισβητείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου, καθότι η εν λόγω ζημία στο εν λόγω υπ’ 
αριθμ. κυκλοφορίας ΜΥΖ 2578 ΙΧ αυτοκίνητο, μάρκας DAEWO, ιδιοκτησίας της κας Ελευθερίας 
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ του Αναστασίου, προήλθε από υπαιτιότητα προστηθέντων του Δήμου Ρόδου». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου  κου Στρατή Στέφανου) 
 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας  με αρ. πρωτ. 2/25681/06-04-2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
 



Α) Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης  στην κ. Παπαστεφάνου Ελευθερία του Αναστασίου 
εξαιτίας ζημιάς που προκλήθηκε στο αυτοκίνητό της, με αριθμό  κυκλοφορίας ΜΥΖ 2578 ΙΧ μάρκας 
DAEWO, με το ποσό των   εννιακοσίων σαράντα επτά και δέκα λεπτών (€947,10) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την επιδιόρθωση και αποκατάσταση των ζημιών του ανωτέρω 
αυτοκινήτου, λόγω υπαιτιότητας του Δήμου Ρόδου, βάσει σχετικής έκθεσης της Δ/νσης Μεσαιωνικής 
Πόλης του Δήμου Ρόδου και της σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου κ. Στρατή 
Στεφάνου, 
 Β) Αποφασίζει να διαταχθεί άμεσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) από τον Δήμαρχο Ρόδου 
προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες, εάν υπάρχουν, σε υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου μας για 
αυτήν  την οικονομική ζημιά η οποία  προκλήθηκε  από τις   βυθιζόμενες δοκούς (μπάρες) που 
βρίσκονται στη Μεσαιωνική Πόλη. Το αποτέλεσμα της Ε.Δ.Ε θα αποτελέσει αναπόσπαστο 
δικαιολογητικό για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής. 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο 
                                                                       (Απόφ. Αρ.140/2016  (Α.Δ.Α: Ω8ΠΚΩ1Ρ-Π55) 

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης στον κ. Γεωργίου Γρηγόριο του Κωνσταντίνου εξαιτίας 
ζημιάς που προκλήθηκε στο αυτοκίνητό του, λόγω υπαιτιότητας του Δήμου Ρόδου, βάσει του υπ΄ 
αριθμ. 2/15703/18-03-2016 εγγράφου του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, του υπ΄ αριθμ 2/8979/09-02-2016 εγγράφου της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και 
Μνημείων και της σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου κ. Στρατή Στεφάνου.            

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στέφανου με αρ. πρωτ.:2/25684/06-04-2016) 

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Νομικής 
Υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/25684/06-4-2016, ως κατωτέρω: 
«Θέμα: Η από 07.09.2015 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/84533/08.09.2015 Αίτηση του κου Γεωργίου 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Κων/νου προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. 
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/15703/18.03.2016 Έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών, Δήμου Ρόδου για το ατύχημα που προκάλεσε ζημία στο υπ’ αριθμ. ΡΟΜ 4717 
επαγγελματικό αυτοκίνητο τύπου κλούβας, ιδιοκτησίας του κου Γεωργίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Κων/νου 
και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/8979/09.02.2016 Έγγραφο της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, 
Δήμου Ρόδου. 
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/8979/09.02.2016 Έγγραφο της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, 
Δήμου Ρόδου, η Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, μέσω έκθεσης του επικεφαλής του 
κλιμακίου ελέγχου πυλών κου Χατζηνικόλα Νικολάου, ΔΕ Διοικητικού και του Διευθυντή αυτής 
Χατζάκη Γεωργίου, γνωμοδότησε επί της υπαιτιότητας του ατυχήματος από βυθιζόμενη δοκό (μπάρα), 
το οποίο έλαβε χώρα την 01.08.2015, στην πύλη της Ακαντιάς, στην Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου, και το 
οποίο προκάλεσε ζημία στο υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΡΟΜ 4717 επαγγελματικό αυτοκίνητο τύπου 
κλούβας, ιδιοκτησίας του κου Γεωργίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Κων/νου, αλλά δεν γνωμοδότησε επί του 
ύψους της ζημίας που προκλήθηκε στο εν λόγω επαγγελματικό αυτοκίνητο, ήτοι για το ύψος και την 
ακρίβεια των τιμολογίων, τα οποία προσκόμισε ο κος Γεώργιος Γρηγορίου του Κων/νου στην από 
07.09.2015, υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/84533/08.09.2015 αίτηση αυτού προς την Οικονομική Επιτροπή 
Δήμου Ρόδου περί αποζημιώσεως αυτού από το Δήμο Ρόδου. 
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/15703/18.03.2016 Έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών Δήμου Ρόδου, το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, μέσω 
έκθεσης του Μηχανολόγου Μηχανικού κου Κώστα Βλαχίδη και του Διευθυντή αυτής Γιώργου 
Χατζάκη, γνωμοδότησε, κατόπιν εξέτασης της γνωμοδότησης του υπεύθυνου του Κέντρου Ελέγχου 
βυθιζόμενων εμποδίων κου Νίκου Χατζηνικόλα, και της σχετικής έκθεσης ατυχήματος της 
ασφαλιστικής εταιρεία του παθόντα, και σύμφωνα με τα προσκομισθέντα τιμολόγια από τον παθόντα, 
ότι αυτά κρίνονται αληθοφανή ως προς το ύψος της δαπάνης για την αποκατάσταση της προκληθείσης 
ζημίας, και σε λογικά όρια, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για ταξί αλλά για επαγγελματικό 
αυτοκίνητο τύπου κλούβας με χρήση από τον παθόντα, και υδραυλικό στο επάγγελμα. 
Δυνάμει των ανωτέρω εγγράφων, γνωμοδοτώ προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, όπως 
πληρωθούν τα συνημμένα στην από 07.09.2015 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/84533/08.09.2015 αίτηση του 
παθόντος κου Γεωργίου Γρηγορίου του Κων/νου, τρία (3) τιμολόγια (υπ’ αριθμ. 1520/05.08.2015, 
194/05.08.2015 και υπ’ αριθμ. 23/05.08.2015), συνολικού ποσού Ευρώ εξακοσίων είκοσι έξι και 
σαράντα λεπτών (€174,00 + €348,00 + €104,40 =) €626,40] συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την 
επιδιόρθωση και αποκατάσταση των ζημιών του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΡΟΜ 4717 επαγγελματικού 
αυτοκινήτου τύπου κλούβας, ιδιοκτησίας του κου Γεωργίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Κων/νου, υπό την 



προϋπόθεση σχετικού ελέγχου διαπίστωσης των γενόμενων εργασιών αποκατάστασης του 
επαγγελματικού αυτοκινήτου του παθόντος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου, εφόσον το 
ύψος της εν λόγω ζημίας δεν αμφισβητείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου, καθότι η εν 
λόγω ζημία στο υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΡΟΜ 4717 επαγγελματικό αυτοκίνητο, τύπου κλούβας, 
ιδιοκτησίας κου Γεωργίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Κων/νου, προήλθε από υπαιτιότητα προστηθέντων του 
Δήμου Ρόδου». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου  κου Στρατή Στέφανου) 
 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας  με αρ. πρωτ. 2/25684/06-04-2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
Α) Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης  στον κ. Γεώργιο Γρηγορίου του Κων/νου εξαιτίας ζημιάς 
που προκλήθηκε στο επαγγελματικό αυτοκίνητο του με αριθμό κυκλοφορίας  ΡΟΜ 4717, τύπου 
κλούβας, με το ποσό των  εξακοσίων είκοσι έξι και σαράντα λεπτών (€174,00 + €348,00 + €104,40 
=) €626,40] συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την επιδιόρθωση και αποκατάσταση των ζημιών του 
ανωτέρω αυτοκινήτου, λόγω υπαιτιότητας του Δήμου Ρόδου, βάσει σχετικής έκθεσης της Δ/νσης 
Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου Ρόδου και της σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου κ. 
Στρατή Στεφάνου, 
 Β) Αποφασίζει να διαταχθεί άμεσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) από τον Δήμαρχο Ρόδου 
προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες, εάν υπάρχουν, σε υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου μας για 
αυτήν  την οικονομική ζημιά η οποία  προκλήθηκε  από τις   βυθιζόμενες δοκούς (μπάρες) που 
βρίσκονται στη Μεσαιωνική Πόλη. Το αποτέλεσμα της Ε.Δ.Ε θα αποτελέσει αναπόσπαστο 
δικαιολογητικό για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής. 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο 
                                                                         (Απόφ. Αρ.141/2016  (Α.Δ.Α: Ω683Ω1Ρ-ΓΣΓ)   

Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 
Δήμου Ρόδου, οικ. έτους 2016 

(Εισήγηση Τμήματος Προϋπολογισμού Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/31218/22-04-

2016) 

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  του τμήματος 
προϋπολογισμού με  αριθμ. πρωτ. 2/31218/22-4-2016 με θέμα: Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του 
έτους 2016, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

  

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. 
  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού και πληροφόρησης με αρ. πρωτ. 2/31218/22-04-

2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία, 
Η κα Ατσίδη Ελπίδα ψήφισε αρνητικά  
 

Α. εγκρίνει το σχέδιο της έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του 
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και συντάσσει το τελικό κείμενο αυτής, όπως παρατίθεται 
κατωτέρω, 
 



Β. παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, την συνταχθείσα έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου για 
τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, με την σχετική προφορική ανάλυση του 
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Περδίκη Ιωάννη, η οποία, επιπροσθέτως,  αναρτάται 
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου.  
  

   Η, εν λόγω, έκθεση υπογράφεται από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που παρίσταντο στην 
συνεδρίαση που εξέτασε το ανωτέρω θέμα και αποτελεί  συνοδευτικό και αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης, ως κατωτέρω: 
Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2016, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική 
επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το 
δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η 
έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται 
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. 

Στην παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως είχε συμπληρωθεί με την παρ. 4α 
άρθρ.43 Ν.3979/2011 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 Ν.4257/2014,ΦΕΚ Α 93/14.7.2014, 
ορίζονται τα εξής: 
«Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του 
οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του 
οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι 
τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας  και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου 
οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των 
συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη 
λήξη κάθε τριμήνου. 

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 
διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των 
εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι 
δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 
αναμόρφωση αυτού, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από 
την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, 
σύμφωνα με την εισήγηση της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε 
καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του που λαμβάνεται 
εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωση του για τους λόγους που 
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά 
των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα 
Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή 
Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου.  

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και 
κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών». 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 
(ΦΕΚ2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία 
καθορίζονται  τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική 
επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η 
τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται 
σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της 

· την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

· την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει 
· την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός 
των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» 



· την αριθ. 741/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. ΑΠ απόφαση 374/05-01-2016 

(ΑΔΑ: 6ΠΞΙΟΡ1Ι-ΒΤ9), απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

· τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και 
στοιχεία του δήμου μας 

  

Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική 
Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από το αρμόδιο Τμήμα 
Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης(1) και ενσωματώνονται στη παρούσα εισηγητική έκθεση, με 
βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται 
στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου μας. 

Ειδικότερα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: 
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α΄ τριμήνου του έτους 2016. 
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α΄ τριμήνου του έτους 2016. 
Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού Α΄ τριμήνου του έτους 2016 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/3/2016 

% 

 

% % Εισπραχθέντα Βεβαιωθέντα 

 

Προϋπ/σμός 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α. 

3/2 3/1 2/1 3 2 1 

0 Τακτικά Έσοδα  58.858.795,00  11.325.407,46  10.934.359,35  19,24  18,58  96,55 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία  838.500,00  492.150,96  101.105,51  58,69  12,06  20,54 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία  14.099,00  533,73  533,73  3,79  3,79  100,00 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα  15.558.000,00  3.131.046,60  3.131.046,60  20,12  20,12  100,00 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων  6.559.200,00  549.481,28  549.478,62  8,38  8,38  100,00 

05 Φόροι και εισφορές  384.000,00  45.833,47  45.833,47  11,94  11,94  100,00 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις  34.680.996,00  7.018.634,90  7.018.634,90  20,24  20,24  100,00 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα  824.000,00  87.726,52  87.726,52  10,65  10,65  100,00 

1 Έκτακτα Έσοδα  23.177.218,19  751.787,41  751.337,41  3,24  3,24  99,94 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας  0,00  0,00  0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  1.055.272,19  0,00  0,00  0,00  0,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες  20.156.246,00  377.915,22  377.915,22  1,87  1,87  100,00 

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες  0,00  0,00  0,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα  1.378.600,00  322.964,33  322.514,33  23,43  23,39  99,86 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα  587.100,00  50.907,86  50.907,86  8,67  8,67  100,00 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών  1.104.000,00  256.127,43  186.973,10  23,20  16,94  73,00 

21 Τακτικά έσοδα  755.000,00  224.274,82  155.546,41  29,71  20,60  69,36 

22 Έκτακτα έσοδα  349.000,00  31.852,61  31.426,69  9,13  9,00  98,66 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.  80.174.322,00  86.821.155,48  614.738,68  108,29  0,77  0,71 

31 Εισπράξεις από δάνεια  0,00  0,00  0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών  80.174.322,00  86.821.155,48  614.738,68  108,29  0,77  0,71 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων  17.628.000,00  2.687.858,68  2.687.290,42  15,25  15,24  99,98 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων  17.372.000,00  2.660.592,55  2.660.592,55  15,32  15,32  100,00 

42 Επιστροφές χρημάτων  256.000,00  27.266,13  26.697,87  10,65  10,43  97,92 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους  9.895.242,00  22.382.822,75  22.382.822,75  226,20  226,20  100,00 

 124.225.159,21  37.557.521,71  190.837.577,19 Σύνολα εσόδων 

Σελίδα 1 από 3 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/3/2016 

% % % % Πληρωθέντα Ενταλθέντα Τιμολ/ντα Δεσμευθέντα Προϋπ/σμός ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Κ.Α. 

5/3 5/1 3/1 2/1 5 4 3 2 1 

6 Έξοδα  65.588.229,00  64.324.636,00  13.996.653,53  13.768.735,04  12.994.962,58  98,07  21,34  19,81  92,84 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  26.245.745,00  25.981.745,00  6.238.933,54  6.234.113,43  6.061.347,97  98,99  23,77  23,09  97,15 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  894.170,00  637.170,00  166.586,00  166.303,10  123.462,87  71,26  18,63  13,81  74,11 

62 Παροχές τρίτων  11.652.136,00  11.432.136,00  1.406.299,62  1.317.582,90  1.273.570,73  98,11  12,07  10,93  90,56 

63 Φόροι - τέλη  555.000,00  555.000,00  34.263,59  45.022,56  12.745,65  100,00  6,17  2,30  37,20 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα  3.141.763,00  3.012.745,00  201.691,56  176.824,44  90.695,45  95,89  6,42  2,89  44,97 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως  4.205.000,00  4.199.000,00  963.711,56  963.765,56  918.711,56  99,86  22,92  21,85  95,33 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων  3.343.100,00  2.955.525,00  221.464,01  101.419,40  101.419,40  88,41  6,62  3,03  45,79 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους  15.441.315,00  15.441.315,00  4.763.703,65  4.763.703,65  4.413.008,95  100,00  30,85  28,58  92,64 

68 Λοιπά Έξοδα  110.000,00  110.000,00  0,00  0,00  0,00  100,00  0,00  0,00 

7 Επενδύσεις  21.981.192,61  10.388.181,61  554.759,27  241.992,92  233.791,21  47,26  2,52  1,06  42,14 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  1.080.077,19  600.477,19  0,00  0,00  0,00  55,60  0,00  0,00 

73 Έργα  20.055.305,00  9.411.194,00  554.759,27  241.992,92  233.791,21  46,93  2,77  1,17  42,14 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ  715.338,42  246.038,42  0,00  0,00  0,00  34,39  0,00  0,00 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)  130.472,00  130.472,00  0,00  0,00  0,00  100,00  0,00  0,00 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις  103.128.444,00  26.087.157,75  11.228.620,51  4.147.389,31  3.275.011,48  25,30  10,89  3,18  29,17 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.  8.657.195,00  8.401.157,75  8.413.805,89  1.332.574,69  524.196,86  97,04  97,19  6,06  6,23 

82 Αποδόσεις  17.692.000,00  17.686.000,00  2.814.814,62  2.814.814,62  2.750.814,62  99,97  15,91  15,55  97,73 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης  76.779.249,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

9 Αποθεματικό  139.711,58  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 16.503.765,27  18.158.117,27  25.780.033,31  100.799.975,36  190.837.577,19 Σύνολα δαπανών 

Σελίδα 2 από 3 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

Μεταβολή 

% 

Α' Τρίμηνο 

2016 

Προηγούμενο 
τρίμηνο 

Τέλος Προηγούμενου 

Έτους 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)  175.937.736,92  176.176.321,88 

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)  168.368.119,34  168.608.846,00 

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)  0,00  0,00 

3. Λοιπές απαιτήσεις (33)  7.569.617,58  7.567.475,88 

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)  22.377.793,29  22.115.780,38 

1. Ταμείο (38.00)  124.488,32  89.777,45 

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)  22.253.304,97  22.008.329,31 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)  2.293.620,34  1.280.957,97 

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)  0,00  0,00 

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)  2.293.620,34  1.280.957,97 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)  0,00  0,00 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)  44.443.033,28  43.892.467,26 

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)  44.443.033,28  43.892.467,26 

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)  0,00  0,00 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)  9.584.408,03  10.521.791,81 

1. Προμηθευτές (50)  7.845.996,97  8.079.317,74 

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) -295.023,59 -381.699,47 

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)  883.190,21  1.225.429,04 

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)  1.150.244,44  1.598.744,50 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)  1.687.602,65  1.687.602,65 

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)  0,00  0,00 

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)  1.687.602,65  1.687.602,65 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)  0,00  0,00 

Σελίδα 3 από 3 
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  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 
2015-2016 

        

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 
2015 

Εισπραχθέντα 
2016 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

% 

0 Τακτικά Έσοδα 9.680.495,75 10.934.359,35 1.253.863,60 12,95% 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 97.542,61 101.105,51 3.562,90 3,65% 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 686,24 533,73 -152,51 -22,22% 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, 
τέλη και δικαιώματα 

1.734.130,66 3.131.046,60 1.396.915,94 80,55% 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - 
δικαιώματα και παροχή 
υπηρεσιών 

462.293,25 549.478,62 87.185,37 18,86% 

05 Φόροι και εισφορές 76.939,72 45.833,47 -31.106,25 -40,43% 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 7.223.670,10 7.018.634,90 -205.035,20 -2,84% 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 85.233,17 87.726,52 2.493,35 2,93% 

1 Έκτακτα Έσοδα 1.923.682,78 751.337,41 -1.172.345,37 -60,94% 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής 
και ακίνητης περιουσίας 

0 0 0,00   

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών 

136.381,40 0,00 -136.381,40 -100,00% 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές 
δαπάνες 

1.632.287,81 377.915,22 -1.254.372,59 -76,85% 

14 Δωρεές - κληρονομιές - 
κληροδοσίες 

0 0 0,00   

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - 
παράβολα 

139.182,09 322.514,33 183.332,24 131,72% 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 15.831,48 50.907,86 35.076,38 221,56% 

2 Έσοδα παρελθόντων 
οικονομικών ετών 

193.048,56 186.973,10 -6.075,46 -3,15% 

21 Τακτικά έσοδα 181.720,12 155.546,41 -26.173,71 -14,40% 

22 Έκτακτα έσοδα 11.328,44 31.426,69 20.098,25 177,41% 

3 Εισπράξεις από δάνεια και 
απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 

283.154,28 614.738,68 331.584,40 117,10% 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 0,00   

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα 
προηγούμενων οικονομικών ετών 

283.154,28 614.738,68 331.584,40 117,10% 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και 
τρίτων 

2.558.261,23 2.687.290,42 129.029,19 5,04% 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 
και τρίτων 

2.536.697,81 2.660.592,55 123.894,74 4,88% 

42 Επιστροφές χρημάτων 21563,42 26.697,87 5.134,45 23,81% 

5 Χρηματικό υπόλοιπο 
προηγούμενου Έτους 

14.967.591,16 22.382.822,75   

Σύνολα εσόδων 29.606.233,76 37.557.521,71   

 

   

     ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 

 

Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι ο κωδικός 03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και 
δικαιώματα, παρουσιάζει μεγάλη αύξηση. Στην πραγματικότητα έχουν εκδόθεί συμψηφιστικά εντάλματα ΔΕΗ 
εντός του Α τριμ.2016 με ανάλογη εγγραφή του εσόδου, ενώ τις προηγούμενες χρονιές αυτό γινόταν σε 
μεταγενέστερο χρόνο.  

Επίσης μεγάλες αυξήσεις παρατηρούνται και στους κωδικούς 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα – 

παράβολα και 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών  η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται 
τόσο στο γεγονός ότι πολλοί οφειλέτες εντάχθηκαν στην ρύθμιση του Ν.4321/2015 εξοφλώντας με  δόσεις ,  
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όσο και στο ότι, εξοφλήθηκαν πολλές οφειλές από μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης ακινήτων προκειμένου 
να υπογράψουν νέα σύμβαση παραχώρησης. 

Γενικότερα παρατηρείται αύξηση των ιδίων εσόδων σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο χωρίς 
όμως σημαντικές αποκλίσεις πέραν των ανωτέρω. 

 

 

    ΠΙΝΑΚΑΣ Α  
   ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  
  

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 2015 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

% 

6 Έξοδα 12.959.445,39 12.994.962,58 35.517,19 0,27% 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.974.495,10 6.061.347,97 86.852,87 1,45% 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 82.308,58 123.462,87 41.154,29 50,00% 

62 Παροχές τρίτων 355.670,29 1.273.570,73 917.900,44 258,08% 

63 Φόροι - τέλη 0 12.745,65 12.745,65   

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα 3.809,54 90.695,45 86.885,91 2280,75% 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση 
δημοσίας πίστεως 

1.009.081,38 918.711,56 -90.369,82 -8,96% 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων 112.805,84 101.419,40 -11.386,44 -10,09% 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε 
τρίτους 

5.419.524,66 4.413.008,95 -1.006.515,71 -18,57% 

68 Λοιπά Έξοδα 1.750,00 0,00 -1.750,00 -100,00% 

7 Επενδύσεις 381.225,85 233.791,21 -147.434,64 -38,67% 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων 
και προμήθειες παγίων 

0,00 0,00 0,00   

73 Έργα 381.225,85 233.791,21 -147.434,64 -38,67% 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές 
εργασίες κλπ 

0,00 0,00 0,00   

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης 
(συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 

0,00 0,00 0,00   

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις 
και προβλέψεις 

3.447.348,83 3.275.011,48 -172.337,35 -5,00% 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 858.027,06 524.196,86 -333.830,20 -38,91% 

82 Αποδόσεις 2.589.321,77 2.750.814,62 161.492,85 6,24% 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές 
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

0,00 0,00 0,00   

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 0,00   

9 Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00   

  ΣΥΝΟΛΑ 16.788.020,07 16.503.765,27 -284.254,80 -1,69%  

 

  

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών παρατηρείται στους 
εξής κωδικούς  : 

1) Κωδ:60 ,Αμοιβές και Εξοδα προσωπικού :6.061.347,97€ 

2) Κωδ:62, Παροχές τρίτων :1.273.570,73€ . Εδώ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη που αφορά τα 
συμψηφιστικά εντάλματα του ρεύματος .  

3) Κωδ:65, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης: 918.711,56€. Αφορά την αποπληρωμή των 
δόσεων των δάνειων του Δήμου μας. 

4) Κωδ:67,  Πληρωμές –Μεταβιβάσεις σε τρίτους :4.413.008,95€. Στον κωδικό αυτό εμπεριέχονται : 
-Επιχορήγηση σε Σχολικές Επιτροπές :169.042,46€ 

-Επιχορήγηση σε ΔΟΠ: 215.000€ 

-Επιχορήγηση σε Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης: 68.900,00€ 
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-Επιχορήγηση σε ΔΟΠΑΡ : 550.000€ 

-Προνοιακά επιδόματα : 3.681.666,89€   
 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ίδια έσοδα του Α τριμ ετών 2015 και 2016. 
 

.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΙΔΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ 

Εισπραχθέντα 

Α Τριμ. 2015 

Εισπραχθέντα 

Α Τριμ. 2016 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 97.542,61 101.105,51 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 686,24 533,73 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και 
δικαιώματα 

1.734.130,66 3.131.046,60 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και 
παροχή υπηρεσιών 

462.293,25 549.478,62 

05 Φόροι και εισφορές 76.939,72 45.833,47 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 85.233,17 87.726,52 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 139.182,09 322.514,33 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 15.831,48 50.907,86 

21 Τακτικά έσοδα 181.720,12 155.546,41 

22 Έκτακτα έσοδα 11.328,44 31.426,69 

  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  2.804.887,78 4.476.119,74 

 

                     ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

Το Υπουργείο για να ελέγξει τις αποκλίσεις εξετάζει τρεις παραμέτρους – κριτήρια από την υποβολή της 
στοχοθεσίας . 

Κριτήριο 1. Τα Ίδια Έσοδα σε σχέση με τον στόχο που θέσαμε στο αντίστοιχο τρίμηνο. 

Κριτήριο 2. Τον ΚΑ 32 τα ανείσπρακτα των παρελθόντων ετών σε σχέση με τον αντίστοιχο στόχο που 
θέσαμε στο τρίμηνο.  

Κριτήριο 3. Εισπράξεις – πληρωμές σε σχέση με τους στόχους που τέθηκαν αλλά και σε συνάρτηση με 
τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται. 

 

Αναλυτικά Κριτήριο 1 και Κριτήριο 2: 

 ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 

Στοιχεία  Γραμμή ΟΠΔ  - Ίδια Έσοδα  Γραμμή ΟΠΔ - Έσοδα ΠΟΕ ΚΑ 32 

 Στόχος  2.253.499,00 495.073,00 

Εκτέλεση 
Προϋπολογισμού 4.476.119,74 614.738,68 

Ποσό απόκλισης από 
το στόχο  1.622.620,74 119.665,68 

Ποσοστό  απόκλισης 
από το στόχο  69,33% 24,17% 

      

 

Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού , τόσο τα ίδια έσοδά μας , όσο και τα ανείσπρακτα έσοδα 
παρελθόντων ετών παρουσιάζουν θετική απόκλιση σε σχέση με τον στόχο. 

 

Κριτήριο 3 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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Κριτήριο του άρθρου 
2 της ΚΥΑ 7261/13 
(Έσοδα-Έξοδα -
Απλήρωτες 
υποχρεώσεις)       

Εισπράξεις  Μείον Στόχος εισπράξεων Απόκλιση εσόδων 

37.557.521,71   26.482.220,00 11.075.301,71 

        

Στόχος Πληρωμών Μείον Πληρωμές Απόκλιση Δαπανών 

24.970.896,00   16.503.765,27 8.467.130,73 

        

Οφειλές  Μείον  Τρέχουσες Οφειλές Απόκλιση οφειλών 

 8.389.161,00    9.240.420,00 -851.259,00 

             18.691.173,44 

Από τον πίνακα προκύπτει ότι: 

1)Αποκλίναμε θετικά στον στόχο των εισπράξεων κατά 11.075.301,71€. 

2)Οι πληρωμές δαπανών ήταν κατά 8.467.130,73€ μικρότερες. 

3)Υπάρχουν επιπλέον απλήρωτες υποχρεώσεις ποσού 851.259,00€ 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω , υπάρχει θετικό ισοζύγιο για τον Δήμο, ποσού 18.691.173,44€  

 

 

ΘΕΜΑ 10
ο 
                                                                            (Απόφ. Αρ.142/2016  (Α.Δ.Α: 6Λ84Ω1Ρ-Ρ4Ξ)  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2016 και 
ετήσιου προγράμματος δράσης 

 

(Έγγραφο με αρ. πρωτ.: 2/31657/25-4-2016, δια του οποίου κοινοποιείται η Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
Δήμου Ρόδου με αρ. 1/2016) 

 

       Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών την Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 1/2016 η οποία 
κοινοποιήθηκε με το έγγραφο με αριθμ.πρωτ. 2/31657/25-4-2016  με θέμα: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, 
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, οικονομικού έτους 2016». 
     Επίσης ο πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα για το υπ΄αριθμ. 2/31904/25-04-2016 έγγραφο του τμήματος 
προϋπολογισμού το οποίο μοιράστηκε στα μέλη κατά την έναρξη της συνεδρίασης και το οποίο αναφέρει:   
   

«ΘΕΜΑ:  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν  1/11-04-2016 απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής για την  
αναμόρφωση  προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης.   
Διαγραφή εγγραφής ΚΑ εξόδου 

Στην απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής, στην εισαγωγή πιστώσεων, στον αύξων αριθμό 27 εγγράφηκε εκ 
παραδρομής ο ΚΑ  70-6264.0007 με τίτλο «Συντήρηση μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων ελεγχόμενης 
στάθμευσης», προϋπολογισμού δαπάνης 24.600 € και ο οποίος πρέπει να διαγραφεί. 
Ύστερα από την παραπάνω διόρθωση και  τις εγγραφές που έγιναν στην απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής 
το αποθεματικό από 2.889.994,55 € που είναι αρχικά, μειώνεται κατά  2.121.210,00 και το τελικό αποθεματικό 
είναι 768.784,55 €» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας προγραμματισμού και οργάνωσης κας Κολεζάκη Μαρίας και της 
Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· Την Απόφαση 1/2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, οικονομικού έτους 
2016»    

· Την εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού με αριθμ.πρωτ. 2/31904/25-04-2016 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία  
                                                Η κα Ατσίδη Ελπίδα ψήφισε αρνητικά 

 

 και διαβιβάζει με θετική εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο την αναμόρφωση προϋπολογισμού, 
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2016  όπως αυτή αποφασίστηκε με την απόφαση 
1/2016 της εκτελεστικής επιτροπής, για την τελική έγκρισή της με σχετική απόφαση περί της ψήφισής της 
καθώς και την προώθησή της στην αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου αρχή για τον απαιτούμενο, εν συνεχεία, 
έλεγχο νομιμότητάς της, και  η οποία έχει ως εξής:     
  
ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Αύξηση πιστώσεων  
 

1. Κ.Α 00-6715.0003 και τίτλο «Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού 
Ρόδου)» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.600.000 €, κατά 100.000 €  
2. Κ.Α 00-6715.0001 και τίτλο «Οργανισμός Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.)» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.200.000 €, κατά 
50.000 €  
3. Κ.Α 00-6736.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» προϋπολογισμού  
δαπάνης 280.000 €, κατά 130.000 €  
4. Κ.Α 00-6431.0001 και τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 3.000 €  
5. Κ.Α 00-6431.0002 και τίτλο «Διαφημιστικό υλικό  για την προβολή του Δήμου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
3.000 €, κατά 15.000 €  
6. Κ.Α 00-6431.0003 και τίτλο «Δημιουργία ιστοσελίδας για τουριστική προβολή του Δήμου» προϋπολογισμού  
δαπάνης 3.000 €, κατά 2.000 €  
7. Κ.Α 00-6432.0001 και τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό» προϋπολογισμού  
δαπάνης 10.000 €, κατά 10.000 €  
8. Κ.Α 00-6433.0001 και τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 
προσώπων και αντιπροσωπειών» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 €, κατά 10.000 €  
9. Κ.Α 00-6441.0001 και τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» προϋπολογισμού  δαπάνης 
5.000 €, κατά 3.000 €  
10. Κ.Α 00-6442.0001 και τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων» προϋπολογισμού  
δαπάνης 5.000 €, κατά 8.000 €  
11. Κ.Α 00-6443.0001 και τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» προϋπολογισμού  
δαπάνης 5.000 €, κατά 10.000 €  
12. Κ.Α 00-6444.0001 και τίτλο «Έξοδα αδελφοποιήσεων» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.000 €, κατά 2.000 €  
13. Κ.Α 70-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 1.000 €, κατά 6.000 €  

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α  10-7135.0003  και τίτλο «Προμήθεια μικροφωνικών συσκευών» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.600 € 

2. Κ.Α 15-7135.0017 και τίτλο «Προμήθεια ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου 
Καλλιθέας» προϋπολογισμού  δαπάνης 7.000 € 

3. Κ.Α  15-7413.0002  και τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη - έρευνα στο νηπιαγωγείο Μαριτσών» προϋπολογισμού  
δαπάνης 13.000 € 

4. Κ.Α  15-7413.0003  και τίτλο «Σύνταξη μελέτης επιχειρησιακού σχεδίου για το προσφυγικό» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 € 

5. Κ.Α  30-6233.0011  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 
Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € 

6. Κ.Α  30-6233.0012  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 
Ατταβύρου» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € 

7. Κ.Α  30-6233.0013  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αφάντου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € 

8. Κ.Α  30-6233.0014  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 
Καμείρου» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € 

9. Κ.Α  30-6233.0015  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ν. 
Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € 

10. Κ.Α  30-6233.0016  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 
Καλλιθέας» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € 

11. Κ.Α  30-6233.0017  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 
Λινδίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € 



 87 

12. Κ.Α  30-6233.0018  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 
Πεταλουδών» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € 

13. Κ.Α  30-7323.0085  και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λινδίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 
60.000 € 

14. Κ.Α  30-7326.0067  και τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση Γέμπωλος - Λάερμα» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 12.300 € 

15. Κ.Α  30-7326.0068  και τίτλο «Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην Περιοχή Πεύκη - Λίνδου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 12.300 € 

16. Κ.Α 30-7323.0088 και τίτλο «Νέες πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή νέων πεζοδρομίων πόλεως 
Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 330.000 € 

17. Κ.Α 30-7331.0021 και τίτλο «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
100.000 € 

18. Κ.Α 30-7331.0022 και τίτλο «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού  
δαπάνης 100.000 € 

19. Κ.Α 30-7333.0085 και τίτλο «Κατασκευή κουνέτων σε αγροτικούς δρόμους στην Δ.Ε. Ν. Ρόδου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 12.300 € 

20. Κ.Α 30-7333.0086 και τίτλο «Κατασκευή κουνέτων σε αγροτικούς δρόμους στην Δ.Ε. Λινδίων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 12.300 € 

21. Κ.Α 30-7326.0069 και τίτλο «Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην περιοχή ΛΟΘΙΑΡΙΚΑ Λάρδου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 12.300 € 

22. Κ.Α 30-7336.0045 και τίτλο «Συμπλήρωση και βελτίωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων βιολογικού ΧΥΤΑ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 150.000 € 

23. Κ.Α 15-7331.0034 και τίτλο «Συντήρηση –Επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου Ψίνθου» προϋπολογισμού  
δαπάνης 12.300 € 

24. Κ.Α  30-7413.0019 και τίτλο «Καταγραφή δημοτικών μετρητών ρεύματος Νήσου Ρόδου και υποβολή 
πρότασης ενεργειακής εξοικονόμησης» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 € 

25. Κ.Α 30-7413.0020 και τίτλο «Καταγραφή δικτύου δημοτικού φωτισμού – φωτιστικών, βελτιστοποίηση, 
μέτρηση και εξοικονόμηση ενέργειας Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 60.000 € 

26. Κ.Α 70-7331.0018  και τίτλο «Επισκευή γραφείων τουρισμού» προϋπολογισμού  δαπάνης 74.000 € 

 27. Κ.Α  70-7131.0005  και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανήματος έκδοσης εισιτηρίων 
ελεγχόμενης στάθμευσης» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € 

28. Κ.Α 70-7131.0006  και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων 
στην κοιλάδα των Πεταλουδών» προϋπολογισμού  δαπάνης 136.000 € 

29. Κ.Α 30-7323.0087 και τίτλο «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
50.000 € 

30. Κ.Α  30-7336.0043  και τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών Ενοτήτων ανατολικής πλευράς Νήσου 
Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € 

31. Κ.Α 30-7336.0044  και τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών Ενοτήτων δυτικής πλευράς Νήσου Ρόδου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € 

32. Κ.Α  30-7332.0002  και τίτλο «Ανάπλαση πάρκου Αγ. Δημητρίου -Γήπεδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
30.000 € 

33. Κ.Α  30-7332.0003  και τίτλο «Ανάπλαση πάρκου Μητροπόλεως - Γήπεδο» προϋπολογισμού  δαπάνης 
30.000 € 

34. Κ.Α  70-7331.0020  και τίτλο «Συντήρηση κτιρίου πινακοθήκης» προϋπολογισμού  δαπάνης 80.000 € 

35. Κ.Α  10-6611.0002  και τίτλο «Προμήθεια λευκωμάτων Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 € 

36. Κ.Α 30-7412.0054 και τίτλο «Υδραυλική μελέτη τάφρου Προφήτη Ηλία αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. 
Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  δαπάνης 17.720 € 

37. Κ.Α 30-7412.0055 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υδραυλικής μελέτης τάφρου 
Προφήτη Ηλία αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  δαπάνης 17.720 € 

38. Κ.Α 30-7412.0056 και τίτλο «Βελτίωση συμβολής ρεμμάτων Λιβαδιών - Μαγκαφά - Μακρώνα στη Δ.Ε. 
Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  δαπάνης 17.720 € 

39. Κ.Α 30-7412.0062 και τίτλο «Μελέτες Λιμενικών Έργων για την αποκατάσταση παραλιακής οδού στην 
περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιονί)» προϋπολογισμού  δαπάνης 
11.070 € 

40. Κ.Α 30-7412.0063 και τίτλο «Μελέτες Υδραυλικών Έργων για την αποκατάσταση παραλιακής οδού στην 
περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιονί)» προϋπολογισμού  δαπάνης 
2.460 € 

41. Κ.Α 30-7412.0064 και τίτλο «Γεωτεχνικές μελέτες και Έρευνες για την αποκατάσταση παραλιακής οδού 
στην περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιονί)» προϋπολογισμού  
δαπάνης 17.220 €  
42. Κ.Α 30-7412.0065 και τίτλο «Περιβαλλοντικές μελέτες για την αποκατάσταση παραλιακής οδού στην 
περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιονί)» προϋπολογισμού  δαπάνης 
12.300 € 
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43.  Κ.Α 15-7326.0026 και τίτλο «Κατασκευή τοιχείου για την προστασία του γηπέδου 5Χ5 της Δ.Κ. Πυλώνας» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 12.600 € 

44. Κ.Α 40-7421.0001  και τίτλο «Απαλλοτριώσεις από πράξεις αναλογισμού για ρυμοτομούμενα από σχέδιο 
πόλης» προϋπολογισμού  δαπάνης 40.000 € 

45. Κ.Α 15-7336.0019  και τίτλο «Αποκατάσταση στεγασμένης εξέδρας γηπέδου Διαγόρα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 50.000 € 

46. Κ.Α 70-7331.0021  και τίτλο «Συντήρηση Νέας Αγοράς» προϋπολογισμού  δαπάνης 50.000 € 

  

ΘΕΜΑ 11
ο 
                                                                              (Απόφ. Αρ.143/2016  (Α.Δ.Α: 6Ξ53Ω1Ρ-Β5Ξ)   

Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διενέργειας πρόχειρου  διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό 
παραλιών Δ.Ε.  Λίνδου και Ν. Ρόδου»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 54.000,00 ευρώ με ΦΠΑ    

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/26809/11-04-2016) 

    

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 
Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/26809/11-04-2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και προτείνονται οι όροι 
διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό παραλιών 
Δ.Ε. Λίνδου και Ν. Ρόδου»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 54.000,00 ευρώ με ΦΠΑ   (κωδ. 30-6262.0005), 
ως κατωτέρω: 
 

«Θέμα :  Καθαρισμός παραλιών Δ.Ε. Λίνδου, Ν. Ρόδου. 
1. Παρακαλώ, όπως σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 (Νόμος 

Καλλικράτης) ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση 
πιστώσεων του προϋπολογισμού. Κατόπιν τούτου αιτούμαστε την διάθεση της πίστωσης για τους 
κωδικούς του προϋπολογισμού για τον «Καθαρισμό των παραλιών Δ.Ε. Λίνδου, Ν. Ρόδου» ως κάτωθι. 

Κωδικός Αιτηθέν ποσό 

30-6262.0005 54.000,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ: 54.000,00 

2. Παρακαλώ να προβείτε στην έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού 
για την παροχή εργασίας «Καθαρισμό παραλιών Δ.Ε. Λίνδου, Ν. Ρόδου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 
54.000,00€ (ΚΑ30-6262.0005 ).» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τους όρους της διακήρυξης για την 
υπηρεσία «Καθαρισμό παραλιών Δ.Ε.  Λίνδου και Ν. Ρόδου», κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
1. την, υπ’ αριθμ. 2/26809/11-04-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών 

Δήμου Ρόδου, 
2. το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
Εγκρίνει τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για τον «Καθαρισμό παραλιών Δ.Ε. Λίνδου και Ν. 
Ρόδου»,  (κωδ.30/6262.0005), προϋπολογιζόμενης αξίας 54.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και με τους κάτωθι όρους:  
 

Ο Δήμος Ρόδου προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου με πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  και 
κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για τον καθαρισμό και τη διάστρωση των παραλιών των Δημοτικών 
Ενοτήτων ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ του Δήμου Ρόδου για το έτος 2016.  
Η προκηρυσσόμενη ανάθεση έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό  43.472,80. ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ανάδοχος θα παρέχει το σχετικό μηχανολογικό εξοπλισμό σύμφωνα με τη Τεχνική Περιγραφή καθώς 
και το απαιτούμενο εργατικό προσωπικό για τον καθαρισμό των παραλιών ( με μηχανικά μέσα ή χειρωνακτικά). 
Οι εργασίες που θα εκτελεί είναι ο καθαρισμός (κοσκίνισμα) της άμμου  και η διάστρωση αυτής. Σε ορισμένα 
σημεία που θα υποδειχθούν από το Δήμο Ρόδου θα γίνεται ο καθαρισμός μόνο χειρωνακτικά, χωρίς καμία 
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 
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Με ευθύνη του αναδόχου θα γίνεται αποκομιδή των προϊόντων του καθαρισμού και η μεταφορά στους 
χώρους εναπόθεσης των απορριμμάτων. η εκτέλεση των εργασιών από μέρους του αναδόχου είναι υποχρεωτική 
ακόμα κι αν η πρόσβαση στις ακτές είναι δύσκολη εξαιτίας στενών δρόμων ή ελλείψει οδικού δικτύου.  
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο
 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού είναι κατά σειρά ισχύος τα εξής: 
· η Σύμβαση 

· η Διακήρυξη 

· η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

· η Τεχνική Περιγραφή 

· η Υποβληθείσα Προσφορά 

Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις: 
α) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν3463/2006) 
β) του Ν. 3852/2010: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Καλλικράτης 

γ)Π.Δ.28/80 (ΦΕΚ Α’ 11): περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησεως. 
ε) την με αριθμό  ………………… απόφαση του Δήμου Ρόδου περί έγκρισης όρων της διακήρυξης του 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό των παραλιών των δημοτικών ενοτήτων ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ 
ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ του Δήμου Ρόδου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα είναι πρόχειρος, μειοδοτικός. Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε 
43.472,80€ χωρίς το Φ.Π.Α. Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 
επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης).  
Λοιπά τεχνικά στοιχεία, κατάλογος αντίστοιχων εκτελεσμένων έργων και οτιδήποτε αποδεικνύει την ικανότητα 
του αναδόχου θα συνεκτιμηθούν σε σχέση με την οικονομική προσφορά, ώστε η επιχείρηση να καταλήξει στην 
επιλογή αναδόχου. 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

4.1. Στον υπόψη διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής  έχουν Ελληνικοί και αλλοδαποί οικονομικοί φορείς 
(επιχειρήσεις) παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις είτε 
αυτοτελώς είτε εν συμπράξει θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, το απαραίτητο προσωπικό και 
τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις για την εκτέλεση 
των οριζόμενων στην παρούσα διακήρυξη εργασιών. 
Οι συμπράξεις επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη 

νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. όμως για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να 
συσταθεί Κοινοπραξία με σκοπό την εξυπηρέτηση της σύμβασης. η νομική μορφή της εταιρείας, το περιεχόμενο 
του συστατικού εγγράφου και οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον ανάδοχο παρουσιάζονται αναλυτικά στα 
τεύχη του διαγωνισμού. 
Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στον διαγωνισμό μιας επιχείρησης σε περισσότερες από 
μίας συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων) 
4.2. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:  
όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις 
συμβατικές τους υποχρεώσεις. 
4.3. Δικαίωμα απόρριψης προσφοράς 

η επιτροπή διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, ανεξάρτητα από το στάδιο 
στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός ή για οποιονδήποτε λόγο. Απόρριψη προσφοράς δεν δημιουργεί κανένα 
δικαίωμα για τον προσφέροντα. 
Όλα τα πιστοποιητικά που ζητούνται θα πρέπει να είναι πρόσφατα ή εντός  των ορίων που ισχύουν. 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

5.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία το Δήμο Ρόδου, 
…………………………………………………….. τηλέφωνο ………………………, φαξ 
……………………………. τα παραπάνω τεύχη και από  την ιστοσελίδα ……………………. 
5.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης και 
για το περιεχόμενο των τευχών του παρόντος διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την 
ημέρα της δημοπρασίας από το Δήμο Ρόδου η απάντηση πρέπει να δοθεί το αργότερο μέχρι και τρεις (3) μέρες 
από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών. καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου 
των τευχών του διαγωνισμού ή των προσφορών δεν γίνεται δεκτή. 
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5.3. Η υποβολή προσφοράς σημαίνει αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων 
ανεξαιρέτως των όρων της διακήρυξης. 
5.4 Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
5.5   Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 
α) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 

σε αυτό και το είδος των εργασιών τους, που  έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
       β)Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί ενημέρωσης ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
       γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί ενημέρωσης ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις  κατά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

δ) Ταυτότητα για φυσικό πρόσωπο ή παραστατικό εκπροσώπησης για εταιρεία. Οι ανώνυμες εταιρείες 
εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, οι εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.  

Εάν οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά.  

Όταν αφορά φυσικό πρόσωπο η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της 
εταιρείας. Επίσης υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις 
όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία. 

ε) Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα, όπως και ότι έλαβε γνώση των επιτόπιων συνθηκών με εκτίμηση των ιδιαίτερων 
τυχόν προβλημάτων που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την 
εκτέλεση της εργασίας.  
στ) Προκειμένου για διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.  
ι) Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος δεν  τελεί  υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση , πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση . 
ια) Αποδεικτικά ότι έχουν ασχοληθεί και στο παρελθόν με παρόμοιες εργασίες προσκομίζοντας κατάσταση 
φορέων του Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α.) όπως και ιδιωτών όπου   έχουν αναλάβει παρόμοιες εργασίες. 
ιβ) Πίνακας του μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτουν που να καλύπτει  τα μηχανήματα που 
αναφέρονται στην μελέτη  και θα προσδιορίζεται το είδος του οχήματος, ο αριθμός κυκλοφορίας, η ισχύς 
του κινητήρα, τεχνικά στοιχεία δηλαδή έντυπα εργοστασίου κατασκευής (μόνο για τα ελκόμενα 
μηχανήματα). Επίσης θα αναφέρονται στοιχεία ιδιοκτησίας για κάθε μηχάνημα ιδιόκτητο ή μισθωμένο. ο 
ελάχιστος εξοπλισμός αναφέρεται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει κατά τη μέρα διενέργειας του διαγωνισμού να έχουν στην κυριότητα τους ως 
ιδιόκτητα περίπου το 50% του εξοπλισμού και τα συμφωνητικά μίσθωσης για το υπόλοιπο 50%. Δηλαδή θα 
πρέπει να έχουν στη κυριότητα τους ως ιδιόκτητα τη μέρα του διαγωνισμού τουλάχιστον τα εξής : 

· Ένα (1) τουλάχιστον ακτοκαθαριστή σύμφωνα με τη Τεχνική Περιγραφή. 
· Ένα (1) τουλάχιστον μηχάνημα έργου εκ των τριών προβλεπόμενων σύμφωνα με τη Τεχνική 

Περιγραφή. 
· ιγ) Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος  δέχεται να προβεί στην επίδειξη του εξοπλισμού 

του σε παραλίες του Δήμου. 
Στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, σε χωριστό κεφάλαιο πρέπει να αναφέρουν τα εξής: 
       α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 
       β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 
       γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 
       δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 
εργαζομένων. 
        ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
      στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.  

ΑΡΘΡΟ 6Ο
 : ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι καταθέσεις των προσφορών θα γίνει στην αρμόδια επιτροπή σε κλειστό φάκελο, σφραγισμένο που θα 
αναγράφονται εξωτερικά 

1. η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 

2. Προς : ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

3. ο τίτλος του διαγωνισμού «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ» 

4. τα στοιχεία του διαγωνιζομένου 

5. η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

6. Εντός του φακέλου θα υπάρχει κλειστός φάκελος της οικονομικής προσφοράς. Προσφορές που 
υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. 
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ΑΡΘΡΟ 7Ο
 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ώρα που ορίστηκε για την επίδοση των προσφορών η επιτροπή προχωρεί στην αποσφράγιση των 
φακέλων και αφού ελεγχθούν τα δικαιολογητικά και θα μονογραφηθούν, η επιτροπή θα προχωρήσει στον 
αποκλεισμό όσων δεν πληρούν τους όρους του διαγωνισμού. στην συνέχεια θα ανοιχθούν οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών. η επιτροπή θα ανακηρύξει ανάδοχο αυτόν που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης (χαμηλότερη προσφορά). Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός με τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που 
περισσότεροι του ενός προσέφεραν την ίδια τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. 
 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις 

8.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής 
κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 
Εντός του μισού του χρονικού διαστήματος από την γνωστοποίηση της διακήρυξης έως και την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες 
αποστολής ή παραλαβής της πρόσκλησης και της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν 
προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισμού και η 
σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι 
λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 

β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν, μόνο από 
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για 
λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη 
εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν 
επιφέρει αναβολή διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη 
γνωμοδότησή της στο Δήμο Ρόδου η οποία τελικά αποφασίζει. 

8.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν 
γίνονται δεκτές. 

8.3 Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον 
ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο
;   ΣΥΜΒΑΣΗ 

9.7 Ο Δήμος Ρόδου διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό αν κατά την κρίση της δεν 
εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του. 

9.8 Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου Ρόδου και σε χρόνο όχι 
μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/80 κυρώσεις. 

9.9 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την πρόσκληση για υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται 
αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο
  

Τιμή Προσφοράς - Κρατήσεις 

10.1 Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε 
ΕΥΡΩ . 

10.2  Όλες οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο 

10.3 Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται με την δαπάνη δημοσιεύσεως της περίληψης της διακήρυξης στον τύπο. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο
  

Γλώσσα σύνταξης προσφορών 

Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο
  

Τρόπος Πληρωμής 

12.1 Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει σε δύο δόσεις, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών του κάθε σταδίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο
  

Αυξομειώσεις ποσοτήτων 

Δεν επιτρέπεται καμία αυξομείωση ποσοτήτων.. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Διάρκεια Εκτέλεσης Εργασιών 
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τις 30-10-2016 και τίθεται εν ισχύ από της υπογραφής της σύμβασης .  
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Ειδικοί όροι 
1 Το προσωπικό το οποίο διαχειρίζεται τον μηχανολογικό εξοπλισμό πρέπει να είναι κατάλληλα 

εκπαιδευμένο και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. 
2 Ο εξοπλισμός ασφάλειας του προσωπικού που θα εκτελεί την εργασία θα αποτελείται από στολή εργασίας 

και όλα όσα ορίζει η σχετική εν ισχύ νομοθεσία. 
3 Θα καλύψει το Δήμο Ρόδου σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών (έντονα καιρικά φαινόμενα) με εφαρμογή 

ανεξαρτήτως προκαθορισμένου προγράμματος. 
4 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και 

ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 
ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη 
άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι εργαζόμενοι  των μηχανημάτων   που 
θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίστανται, εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος Ρόδου, σε περίπτωση που 
θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου. 

5 Ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αποζημίωση από ατυχήματα προς τρίτους ή από 
βλάβες και φθορές σε υλικά, οχήματα, δίκτυα κλπ. που πιθανά μπορεί να προκληθούν κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης ή εξ’ αιτίας της πραγματοποιηθείσας εργασίας. 

6 Κατά την εκτέλεση της εργασίας δεν θα πρέπει να θίγεται η υπάρχουσα βλάστηση. Φύκια θα 
απομακρύνονται στην περίπτωση όπου εκβρασθούν από τη θάλασσα. 

7 Τα προϊόντα καθαρισμού της επιφάνειας της παραλίας και αναμόχλευσης της άμμου που θα συλλέγονται 
από τον ανάδοχο, θα απομακρύνονται άμεσα με ευθύνη του αναδόχου σε κατάλληλο χώρο απόθεσης 
απορριμμάτων ή φερτών υλικών. 

8 Συνολικά ο ανάδοχος θα πρέπει να εργαστεί τουλάχιστον επτά (7) τυπικές μέρες γι’ αυτή τη περιοχή στην 
αρχή της σεζόν και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ορίσει η επιχείρηση. 

9 Ενώ κατά το δεύτερο (ενδιάμεσο) καθαρισμό θα απαιτηθεί ο ίδιος εξοπλισμός και προσωπικό για 
τουλάχιστον τέσσερις (4) τυπικές μέρες εργασίας. 

10 Κατά τη διάρκεια και στο τέλος των εργασιών θα πρέπει να παραδίδει στον επιβλέποντα το σύνολο με τα 
στοιχεία χρήσης μηχανημάτων και απασχόλησης προσωπικού.  

11 Ελλιπής εργασία ή οργάνωση της εργασίας με ανεπάρκεια προσωπικού ή μηχανημάτων συνεπάγεται τη 
περικοπή του αντίστοιχου οικονομικού τιμήματος. 

12 Η περικοπή του αντικειμένου θα γίνεται ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής στην οποία δεν έγιναν σωστά οι 
απαιτούμενες εργασίες θα κοστολογείται ως εξής : 2.500,00Ευρώ/Χλμ 

13 Η μη χρήση των απαιτούμενων χειρωνακτών θα σημαίνει τη περικοπή αντικειμένου 100 ευρώ ανά ημέρα 
εργασίας και ανά άτομο. 

14 Οποιαδήποτε αντισυμβατική ή λανθασμένη ή ελλειπής εργασίας θα επιβάλει ρήτρα 500 ευρώ ανά ημέρα 
εργασίας. 

15 Ευθύνη της επιβολής των σχετικών ρητρών και περικοπών έχει ό επιβλέποντας των εργασιών. 
16 Ο καθαρισμός θα γίνει  σε δύο  περιόδους  ώστε οι παραλίες να λειτουργούν σωστά όλη την καλοκαιρινή 

περίοδο. Ο πρώτος καθαρισμός θα γίνει τον μήνα Μάιο του 2016 και ο δεύτερος τον το δεύτερο δεκαήμερο 
του Ιουλίου του 2016.  

17 Στον δεύτερο καθαρισμό ο Δήμος Ρόδου διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο καθαρισμού (με 
μηχανοκίνητα μέσα ή όχι), καθώς μετά την εγκατάσταση των διαφόρων δραστηριοτήτων στις παραλίες, 
μπορεί σε κάποιες να μη μπορεί να γίνει καθαρισμός με μηχανικά μέσα και να πρέπει να γίνει 
χειρωνακτικά. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των αξιοποιούμενων παραλιών καθαρίζεται από τους 
μισθωτές κατά τη θερινή περίοδο , στο δεύτερο καθαρισμό έχει υπολογιστεί ότι θα καθαριστεί το 40% του 
αρχικού χώρου καθαρισμού και οι ανάλογες επιφάνειες και περιοχές. 

18 Εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση του Δήμου Ρόδου μπορεί μέρος του ενδιάμεσου καθαρισμού να γίνει 
στο στάδιο του αρχικού καθαρισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και χωρίς να αλλάξει ή τροποποιηθεί 
το συνολικό οικονομικό αντικείμενο. Ειδικά δε σε περιπτώσεις μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων άμμου , 
για τη σωστή διάστρωση των επιφανειών , όπου θα απαιτηθεί μεγαλύτερος χρόνος αρχικής εργασίας του 
φορτωτή εκσκαφέα και του φορτηγού. 

19 Η ακριβής ημερομηνία έναρξης των περιόδων αυτών, η σειρά καθαρισμού των παραλιών και των 
υπολοίπων εκτάσεων καθώς και ο τρόπος καθαρισμού τους  θα καθοριστεί  από το Δήμο Ρόδου 

20 Κάθε περίοδος καθαρισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός  15  ημερών.  
21 Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής.  
22 Μη έγκαιρη εκτέλεση εργασιών θα σημαίνει επιπλέον περικοπή του οικονομικού αντικειμένου κατά 500 

ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης. 
23 Επαναλαμβανόμενα λάθη , παραλείψεις ή καθυστέρηση κατά την εκτέλεση των εργασιών θα οδηγήσει 

στην έκπτωση του αναδόχου μετά τη λήψη σχετικής απόφασης από το Δήμο Ρόδου. 
24 Ο πραγματικός χρόνος καθαρισμού ( αρχικού και ενδιάμεσου) θα καθοριστεί από τον εντεταλμένο 

σύμβουλο για θέματα παραλιών , και θα εξαρτηθεί και από τα καιρικά φαινόμενα ( ισχυροί βόρειοι ή νότιοι 
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άνεμοι) , τα οποία μπορούν να καταστρέψουν μέρος των εργασιών του αναδόχου. Μέσα στη σύμβαση θα 
συμπεριληφθούν αυτές οι συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες. 

25 Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Δήμου Ρόδου. για κατασκευή οποιασδήποτε αποθήκης 
άμμου , σε οποιαδήποτε παραλία της ζητηθεί αυτό , καθώς και όλες οι μεταφορές άμμου και άλλων 
χωματουργικών υλικών που απαιτούνται κατά την αρχική διάστρωση των παραλιών. Είναι υποχρέωση του 
ενδιαφερόμενου αναδόχου να ενημερωθεί από τους υπεύθυνους του Δήμου για τις ανάγκες σε αποθήκες 
άμμου στις παραλίες ( σημεία , ποσότητες και χρόνος κατασκευής αποθηκών άμμου) πριν το διαγωνισμό , 
ώστε να το συμπεριλάβει στα έξοδα του και συνεπώς στην οικονομική προσφορά του. 
 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Ρόδου προτίθεται να προχωρήσει στο καθαρισμό και τη διάστρωση 
των παραλιών των Δημοτικών Ενοτήτων ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ για την χρονική περίοδο από  Μάιο  
έως Αύγουστο  του έτους 2016. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τις παραλίες του νησιού επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι μεγάλος αριθμός επισκεπτών. Ως εκ τούτου 
δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα για την εμφάνιση τους. Ο καθαρισμός των παραλιών είναι αναγκαίος  για την σωστή 
λειτουργία τους την θερινή περίοδο.  
Οι παραλίες που θα καθαριστούν τόσο με τη χρήση μηχανημάτων όσο και χειρωνακτικά είναι οι εξής : 

· Τμήμα των παραλιών της Δημοτικής Ενότητας Λίνδου, μήκους τουλάχιστον 7,0 χλμ. 
· Τμήμα των παραλιών της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, μήκους τουλάχιστον 10,0 χλμ. 

Στα παραπάνω μήκη ισχύει η απαίτηση καθαρισμού ολόκληρου του πλάτους της παραλίας και σε 
καμία περίπτωση δεν θα μείνουν σημεία των παραλιών αυτών των ενοτήτων χωρίς καθαρισμό ή την 
απαιτούμενη διάστρωση. Η παράδοση τους από τον ανάδοχο θα είναι τέτοια ώστε να μπορούν απ’ ευθείας να 
χρησιμοποιηθούν από τους εκμισθωτές ή τους λουόμενους, χωρίς την απαίτηση καμίας περαιτέρω εργασίας. 

Ειδικά σε όλες τις οργανωμένες παραλίες όπου υπάρχει μίσθωση διαφόρων δραστηριοτήτων απαιτείται 
ή άρτια τελική διαμόρφωση, η άρτια διάστρωση της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
επιχείρησης , ώστε ο Δήμος Ρόδου να μην χρειάζεται να προβεί σε καμία περαιτέρω εργασία κατά τη παράδοση 
των παραλιών στους εκμισθωτές. Οι απαιτήσεις του Δήμου Ρόδου όσον αφορά τη τελική παραδοτέα ποιότητα 
των επιφανειών των παραλιών δεν μεταβάλλει το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, ούτε αποτελεί 
πρόσθετο οικονομικό αντικείμενο για τον ανάδοχο. 
 Η εργασία γενικά αποσκοπεί στον καθαρισμό της άμμου από διάφορα υλικά και απορρίμματα με ειδικό 
μηχάνημα αναμόχλευσης , τη διάστρωσης και την μεταφορά των προϊόντων του καθαρισμού. 

Επίσης σε όλες τις περιοχές θα γίνει  και καθαρισμός χειρωνακτικά και της ευρύτερης περιοχής από τα 
απορρίμματα (κάθε μεγέθους).  

Το σύνολο των προϊόντων καθαρισμού (κάθε είδους όπως απορρίμματα , φερτά υλικά,  μπάζα κ.α.) θα 
μεταφερθούν  από  τον ανάδοχο με δική του ευθύνη και δαπάνη, στον ΧΥΤΑ Ρόδου στην περιοχή Τσαίρι 
Κοσκινού και στους χώρους απόθεσης αδρανών υλικών του Δήμου. Ο Δήμος Ρόδου. διατηρεί το δικαίωμα να  
διαφοροποιήσει τον τρόπο καθαρισμού (καθαρισμός με μηχανικά μέσα ή όχι) μετά τον πρώτο καθαρισμό.   
 Ο καθαρισμός των ακτών θα γίνει με ειδικά μηχανήματα – οχήματα  αυτοκινούμενα ή ελκόμενα με 
μεγάλη ιπποδύναμη σε βάθος μέχρι 30 εκατοστών προκειμένου να γίνει συλλογή σκουπιδιών  (παλιά 
αντικείμενα, ξύλα, πλαστικά, γυαλιά και οτιδήποτε άλλο έχει βγάλει η θάλασσα ή έχουν πετάξει οι άνθρωποι). 
 Σύμφωνα με το παράρτημα «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών διαμορφώσεων για απλή χρήση, 
εντός αιγιαλού παραλίας – περιορισμοί – συστάσεις «της ΚΥΑ Δ10Β   1053970/1672ΕΞ29.3.13 « δεν 
επιτρέπονται διαμορφώσεις με την χρήση μηχανημάτων  πέραν του κοσκινίσματος με στόχο τον καθαρισμό της 
άμμου. Για τον σκοπό αυτό ο καθαρισμός της παραλίας θα γίνει με μηχάνημα αμμοκαθαρισμού και 
κοσκινίσματος της άμμου, σε βάθος μέχρι 15 ή 30 εκατοστών σε όλο το μήκος και το πλάτος των προσβάσιμων 
παραλιών του Δήμου, αφού προηγηθεί πλήρης επιφανειακός καθαρισμός από τα ογκώδη υλικά  (π.χ. πέτρες, 
ξύλα) καθώς και από τα απορρίμματα ανθρωπογενούς προέλευσης (π.χ. πλαστικά, μεταλλικά αντικείμενα, 
γυαλιά). 
 Στις περιοχές που δεν θα χρησιμοποιηθούν μηχανήματα, καθώς και σε τυχόν τμήματα παραλιών στα 
οποία δεν υπάρχει πρόσβαση για τα μηχανήματα, ο καθαρισμός θα γίνει χειρωνακτικά με προσωπικό του 
αναδόχου.  
 Και στις δύο περιπτώσεις,  τα κάθε είδους απορρίμματα θα συγκεντρώνονται σε κατάλληλα σημεία , 
όπου από κει θα γίνεται φορτοεκφόρτωση τους και μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ Ρόδου και στους χώρους 
απόθεσης αδρανών υλικών που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη Ειδικότερα θα γίνουν οι εργασίες: 
Στις περιοχές με χρήση μηχανημάτων: 

1. αναμόχλευση και καθαρισμός των προϊόντων αναμόχλευσης 
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2. φορτοεκφόρτωση, μεταφορά των  πάσης φύσεως απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Ρόδου στην 
περιοχή Τσαίρι Κοσκινού και στους χώρους απόθεσης αδρανών υλικών που θα 
υποδειχθούν και η απόθεση τους. 

3. ισοπέδωση των τμημάτων των παραλιών, διαμόρφωση της ακτογραμμής, άρτια 
παραδοτέα τελική επιφάνεια. 

 Στις περιοχές χωρίς χρήση μηχανημάτων: 
I. καθαρισμός χειρωνακτικά όλων των απορριμμάτων και φερτών υλικών, κάθε μεγέθους  

και βάρους. 
II. φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πάσης φύσεως απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Ρόδου 

στην περιοχή Τσαίρι Κοσκινού και απόθεση τους και στους χώρους απόθεσης αδρανών 
υλικών του νησιού. 

Ειδικά γι’ αυτή τη περιοχή θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο χειρωνακτικό καθαρισμό στα εξής σημεία: 
· Σε όλα τα βραχώδη σημεία του Αγ. Παύλου 

· Σε όλα τα βραχώδη σημεία στη περιοχή Κρανά 

· Σε όλα τα βραχώδη σημεία στη περιοχή ΤΩΝ Πεύκων και της Λάρδου 

· Στα βραχώδη δυσπρόσιτα σημεία στο Πρασονήσι 
· Στη βραχώδη περιοχή Λιμνή Απολλακιάς 

· Στα βραχώδη σημεία στο Κιοτάρι 
Για το καθαρισμό θα απαιτηθεί συγκεκριμένος μηχανοκίνητος εξοπλισμός και συγκεκριμένος αριθμός 

χειρωνακτών για κάθε μέρα πιστοποιούμενης εργασίας.  
Πιο συγκεκριμένα για κάθε μία μέρα εργασίας απαιτείται από τον ανάδοχο: 

· Εργασία  καθαρισμού με δύο (2) ελκόμενους καθαριστές ακτών , οι οποίοι έχουν δυνατότητα 
καθαρισμού ως 20 στρέμματα ανά ώρα εργασίας και ανά μηχάνημα , επαρκή ικανότητα φόρτωσης 
σκουπιδιών και δυνατότητα απευθείας μεταφόρτωσης τους σε φορτηγό όχημα ή σε ανοιχτού τύπου 
κοντέινερ. 

· Ένα (1) φορτηγό όχημα, το οποίο θα φέρει γάντζο ή άλλο κατάλληλο μηχανισμό φόρτωσης ανοικτών 
κοντέινερ , ικανότητας ανάλογης του χώρου εργασίας και των απορριμμάτων που πρέπει να 
μεταφερθούν στο ΧΥΤΑ ΡΟΔΟΥ ή στη χωροθετημένη περιοχή απόθεσης αδρανών. Ειδικά για το 
φορτηγό όχημα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στον επιβλέποντα μηχανικό σε 
καθημερινή βάση τα παραστατικά εκφόρτωσης στο ΧΥΤΑ Β.Τριγώνου. 

· Ένα (1) φορτωτή εκσκαφέα , ικανότητας τέτοιας ώστε σε κάθε περιοχή να μπορεί να βοηθήσουν στο 
καθαρισμό , στη φόρτωση του φορτηγού οχήματος, και στη διάστρωση των αποθηκών άμμου, όπως 
γινόταν μέχρι και σήμερα. 

· Ένας (1) προωθητής γαιών ερπυστριοφόρος  ιπποδύναμης από 70 μέχρι 100 ΗΡ με δυνατότητα 
παρελκόμενου κλαδοσυλλέκτη για περισυλλογή κλαδιών και λοιπών απορριμμάτων και δυνατότητα 
απ’ευθείας εκφόρτωσης σε ανοιχτό κοντέινερ απορριμμάτων ή σε φορτηγό όχημα . 

· Ένας (1) προωθητής γαιών ερπυστριοφόρος  ιπποδύναμης από  140 HP ως 180 ΗΡ για τη σωστή 
διάστρωση του ανάγλυφου, σε σημεία όπου ο φορτωτής εκσκαφέας δεν μπορεί να εργαστεί και ο 
μικρός προωθητής δεν επαρκεί. Αυτό το όχημα θα πρέπει να διαθέτει κάθε απαραίτητο παρελκόμενο 
το οποίο θα εξασφαλίζει την άρτια τελική διάστρωση και καθαριότητα των παραλιών του νησιού.  

· Επαρκή αριθμό κοντέινερ απορριμμάτων ανοικτού τύπου , με δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης με 
γάντζο ή άλλο μέσο από το απαιτούμενο φορτηγό όχημα, και σε καμία περίπτωση λιγότερα από 
πέντε για κάθε περιοχή. 

· Επιπλέον απαιτούνται δύο (2) εργαζόμενοι ως χειρώνακτες , οι οποίοι συλλέγουν τα απορρίμματα σε 
σακούλες και τα φορτώνουν στο φορτηγό όχημα.  

Συνολικά ο ανάδοχος θα πρέπει να εργαστεί τουλάχιστον επτά (7) μέρες γι’ αυτή τη περιοχή στην αρχή 
της σεζόν και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ορίσει η επιχείρηση.  

Ενώ κατά το δεύτερο (ενδιάμεσο) καθαρισμό θα απαιτηθεί ο ίδιος εξοπλισμός και προσωπικό για 
τουλάχιστον τέσσερις (4) μέρες εργασίας. 

Κατά τη διάρκεια και στο τέλος των εργασιών θα πρέπει να παραδίδει στον επιβλέποντα το σύνολο με τα 
στοιχεία χρήσης μηχανημάτων και απασχόλησης προσωπικού.  

Ελλιπής εργασία ή οργάνωση της εργασίας με ανεπάρκεια προσωπικού ή μηχανημάτων συνεπάγεται τη 
περικοπή του αντίστοιχου οικονομικού τιμήματος. 

Η περικοπή του αντικειμένου θα γίνεται ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής στην οποία δεν έγιναν σωστά οι 
απαιτούμενες εργασίες θα κοστολογείται στα 2.500,00 Ευρώ/Χλμ 

Η μη χρήση των απαιτούμενων χειρωνακτών θα σημαίνει τη περικοπή αντικειμένου 100 ευρώ ανά 
ημέρα εργασίας και ανά άτομο. 

Οποιαδήποτε αντισυμβατική ή λανθασμένη ή ελλειπής εργασίας θα επιβάλει ρήτρα 500 ευρώ ανά 
ημέρα εργασίας. 

Ευθύνη της επιβολής των σχετικών ρητρών και περικοπών έχει ό επιβλέποντας των εργασιών. 
 Ο καθαρισμός θα γίνει  σε δύο  περιόδους  ώστε οι παραλίες να λειτουργούν σωστά όλη την 
καλοκαιρινή περίοδο. Ο πρώτος καθαρισμός θα γίνει τον μήνα Μάιο του 2016 και ο δεύτερος τον το δεύτερο 
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δεκαήμερο του Ιουλίου του 2016. Στον δεύτερο καθαρισμό ο Δήμος Ρόδου  διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει 
τον τρόπο καθαρισμού (με μηχανοκίνητα μέσα ή όχι), καθώς μετά την εγκατάσταση των διαφόρων 
δραστηριοτήτων στις παραλίες, μπορεί σε κάποιες να μη μπορεί να γίνει καθαρισμός με μηχανικά μέσα και να 
πρέπει να γίνει χειρωνακτικά. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των αξιοποιούμενων παραλιών καθαρίζεται 
από τους μισθωτές κατά τη θερινή περίοδο , στο δεύτερο καθαρισμό έχει υπολογιστεί ότι θα καθαριστεί το 40% 
του αρχικού χώρου καθαρισμού και οι ανάλογες επιφάνειες και περιοχές. 
 Η ημερομηνία έναρξης των περιόδων αυτών, η σειρά καθαρισμού των παραλιών και των υπολοίπων 
εκτάσεων καθώς και ο τρόπος καθαρισμού τους  θα καθοριστεί  από το Δήμο Ρόδου. Κάθε περίοδος 
καθαρισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός  15  ημερών.   Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του Δήμου Ρόδου.       
 Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η μορφολογία της ακτής (Κ.Υ.Α. Δ10Β1053970/1672ΕΞ29.3.13, 
σύμφωνα με την οποία «απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει την φυσική μορφολογία και τα 
βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο 
χαρακτήρα αυτών»).  
 Επίσης θα πρέπει να τηρείτε η κάτωθι σχετική νομοθεσία :  
· Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ10Β 0005802 ΕΞ2014 3642/2014 - ΦΕΚ 1477/Β/6-6-2014 

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) υπουργικής απόφασης περί 
απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Ο 

· Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ2015 - ΦΕΚ 578/Β/9-4-2015 

Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού. 
· Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ10Β 0004110 ΕΞ 2014 2749/2014 - ΦΕΚ 1376/Β/29-5-2014 

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β΄ 328/13.02.2014) Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης περί απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, 
όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. 
· Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/2014 - ΦΕΚ 328/Β/13-2-2014 

Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού 

· Κοινή Υπουργική Απόφαση 1089532/Π.Ε./8205Π.Ε./2005 - ΦΕΚ Β-595/4-5-2005 

Στοιχεία καθορισμού αιγιαλού και παραλίας. 
· Νόμος 2971/2001 - ΦΕΚ Α-285/19-12-2001 (Κωδικοποιημένος) 

Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις. 
 Η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.Δ. 28/1980, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 43.472,80 €, χωρίς το Φ.Π.Α.   
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

 (€) 
1. Μηχανικός και χειρωνακτικός 

καθαρισμός παραλιών και ακτών  
περιοχής δημοτικών ενοτήτων 
ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 

Κατ' αποκοπήν 1 43.472,80 43.472,80 

   Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 43.472,80 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Ο Δήμος Ρόδου , με την παρούσα μελέτη προτίθεται να προχωρήσει στο καθαρισμό και τη 
διάστρωση των παραλιών των Δημοτικών Ενοτήτων ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ για την χρονική 
περίοδο από  Μάιο  έως Αύγουστο  του έτους 2016. 

Ο καθαρισμός της παραλίας θα γίνεται με μηχάνημα αμμοκαθαρισμού και κοσκινίσματος της 
άμμου, σε βάθος  30 εκατοστών σε όλες τις προσβάσιμες ακτές Δημοτικών Ενοτήτων ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ 
ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ του Δήμου Ρόδου, αφού προηγηθεί πλήρης επιφανειακός καθαρισμός από τα ογκώδη 
υλικά (π.χ. πέτρες, ξύλα κ.α.) καθώς και από τα απορρίμματα ανθρωπογενούς προέλευσης (π.χ. πλαστικά, 
μεταλλικά αντικείμενα, γυαλιά κ.α.) 

Σε περιοχές που θα υποδειχθούν από την αναθέτουσα αρχή και βρίσκονται πλησίον των παραλιών 
καθώς σε  τυχόν μη προσβάσιμα τμήματα των παραλιών ο καθαρισμός θα γίνει χειρωνακτικά χωρίς την 
χρήση μηχανικών μέσων. Θα απομακρυνθούν κάθε είδους απορρίμματα, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους. 
Τα απορρίμματα και από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις  θα συλλέγονται με ευθύνη του αναδόχου και θα 
απομακρύνονται άμεσα προς τον  χώρο απόρριψης με ευθύνη του ίδιου. 

Απαγορεύεται ρητά η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων (καύση, ανεξέλεγκτη απόρριψη κ.λ.π.) 

Ο καθαρισμός θα γίνει σε δύο περιόδους που θα καθοριστούν από την Δημοτική Επιχείρηση, όπως 
περιγράφηκε παραπάνω, ώστε οι παραλίες και οι υπόλοιπες εκτάσεις , να είναι καθαρές σε όλη την 
καλοκαιρινή περίοδο. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο κατάλληλο εξοπλισμό για την αποτελεσματική 
εφαρμογή του έργου. 
Ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός (Δεν αποτελεί τον εξοπλισμό εργασίας μίας τυπικής μέρας) :  

· Εργασία  καθαρισμού με δύο (2) ελκόμενους καθαριστές ακτών , οι οποίοι έχουν δυνατότητα 
καθαρισμού ως 20 στρέμματα ανά ώρα εργασίας και ανά μηχάνημα , επαρκή ικανότητα φόρτωσης 
σκουπιδιών και δυνατότητα απευθείας μεταφόρτωσης τους σε φορτηγό όχημα ή σε ανοιχτού τύπου 
κοντέινερ. 

· Ένα (1) φορτηγό όχημα, το οποίο θα φέρει γάντζο ή άλλο κατάλληλο μηχανισμό φόρτωσης ανοικτών 
κοντέινερ , ικανότητας ανάλογης του χώρου εργασίας και των απορριμμάτων που πρέπει να μεταφερθούν 
στο ΧΥΤΑ ΡΟΔΟΥ ή στη χωροθετημένη περιοχή απόθεσης αδρανών. Ειδικά για το φορτηγό όχημα ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στον επιβλέποντα μηχανικό σε καθημερινή βάση τα 
παραστατικά εκφόρτωσης στο ΧΥΤΑ Β.Τριγώνου. 

· Ένα (1) φορτωτή εκσκαφέα , ικανότητας τέτοιας ώστε σε κάθε περιοχή να μπορεί να βοηθήσει στο 
καθαρισμό , στη φόρτωση του φορτηγού οχήματος, και στη διάστρωση των αποθηκών άμμου, όπως γινόταν 
μέχρι και σήμερα. 

· Ένας (1) προωθητής γαιών ερπυστριοφόρος  ιπποδύναμης από 70 μέχρι 100 ΗΡ με δυνατότητα 
παρελκόμενου κλαδοσυλλέκτη για περισυλλογή κλαδιών και λοιπών απορριμμάτων και δυνατότητα 
απ’ευθείας εκφόρτωσης σε ανοιχτό κοντέινερ απορριμμάτων ή σε φορτηγό όχημα . 

·   Ένας (1) προωθητής γαιών ερπυστριοφόρος  ιπποδύναμης από  140 HP ως 180 ΗΡ για τη σωστή 
διάστρωση του ανάγλυφου, σε σημεία όπου ο φορτωτής εκσκαφέας δεν μπορεί να εργαστεί και ο μικρός 
προωθητής δεν επαρκεί. Αυτό το όχημα θα πρέπει να διαθέτει κάθε απαραίτητο παρελκόμενο το οποίο θα 
εξασφαλίζει την άρτια τελική διάστρωση και καθαριότητα των παραλιών του νησιού.  

· Επαρκή αριθμό κοντέινερ απορριμμάτων ανοικτού τύπου , με δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης με 
γάντζο ή άλλο μέσο από το απαιτούμενο φορτηγό όχημα, και σε καμία περίπτωση λιγότερα από πέντε για 
κάθε περιοχή. 

· Επιπλέον απαιτούνται 2 εργαζόμενοι ως χειρώνακτες , οι οποίοι συλλέγουν τα απορρίμματα σε 
σακούλες και τα φορτώνουν στο φορτηγό όχημα.  

 

Ελάχιστο απασχολούμενο προσωπικό , ανά ημέρα εργασίας : 
· Δύο (2) χειριστές μηχανημάτων έργου για τους ελκόμενους καθαριστές. 
· Τρεις (3) χειριστές μηχανημάτων έργου για το λοιπό μηχανοκίνητο εξοπλισμό. 
· Ένας (1) οδηγός φορτηγού οχήματος με αντίστοιχη άδεια οδήγησης 

· Δύο (2)  χειρωνάκτες για την περισυλλογή και φόρτωση στο φορτηγό, κάθε είδους και βάρους 
απορριμμάτων σε χώρους και επιφάνειες γύρω από τις ακτές και σε μη προσβάσιμα σημεία σε μηχανήματα 
καθαρισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: το Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ247Α) του Π.Δ. 28/80 την με 
αρ. απόφαση Υπουργού Οικονομικού 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ1291/11.08.2010 τεύχος Β) . 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
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Συγκρότηση συνεργείου και πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού για την καλή και σωστή εκτέλεση της 
εργασίας να διαθέτει τον ελάχιστο απαιτούμενο εξοπλισμό.  
3. το προσωπικό το οποίο διαχειρίζεται τον μηχανολογικό εξοπλισμό πρέπει να είναι κατάλληλα 
εκπαιδευμένο και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. 
4. ο εξοπλισμός ασφαλείας του προσωπικού που θα εκτελεί την εργασία θα αποτελείται από στολή 
εργασίας και όλα όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία. 
5. Θα καλύψει τον Δήμο σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών (έντονα καιρικά φαινόμενα)  με εφαρμογή 
ανεξαρτήτως προκαθορισμένου προγράμματος. 
6. το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και 
ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου 
προσωπικού. σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η 
οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. οι εργαζόμενοι των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιεί ο 
ανάδοχος θα αντικαθίστανται, εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την 
ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου . 
7. ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αποζημίωση από ατυχήματα προς τρίτους ή 
από βλάβες και φθορές σε υλικά, οχήματα, δίκτυα κ.λ.π. που πιθανά μπορεί να προκληθούν κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης ή εξ αιτίας της πραγματοποιθείσας εργασίας. 
8. υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρεται ότι έλαβε πλήρη γνώση των επιτόπιων 
συνθηκών με εκτίμηση των ιδιαιτέρων τυχόν προβλημάτων που αφορούν στην εκτέλεση  και αναλαμβάνει 
ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της εργασίας αυτής. 
9. κατά την εκτέλεση  της εργασίας δεν θα πρέπει να θίγεται η υπάρχουσα βλάστηση. Φύκια θα 
απομακρύνονται στην περίπτωση όπου εκβρασθούν από την θάλασσα 

10. τα προϊόντα καθαρισμού της επιφάνειας της παραλίας και αναμόχλευσης της άμμου που θα συλλέγονται 
από τον ανάδοχο, θα  απομακρύνονται άμεσα με ευθύνη του αναδόχου σε κατάλληλο χώρο απόθεσης 
απορριμμάτων ή φερτών υλικών. 
11. υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρεται ότι αποδέχεται την επίδειξη λειτουργίας και 
αποτελεσματικότητας του μηχανήματος αμμοκαθαρισμού. σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο που θα οριστεί από 
την Υπηρεσία. 
12. τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. 
τον ανάδοχο βαρύνουν επίσης οι δαπάνες δημοσίευσης της παραπάνω δημοπρασίας καθώς και τα λοιπά έξοδα 
του διαγωνισμού. 
· Συνολικά ο ανάδοχος θα πρέπει να εργαστεί τουλάχιστον επτά (7) μέρες γι’ αυτή τη περιοχή στην αρχή 
της σεζόν και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ορίσει ο Δήμος Ρόδου. 
· Ενώ κατά το δεύτερο (ενδιάμεσο) καθαρισμό θα απαιτηθεί ο ίδιος εξοπλισμός και προσωπικό για 
τουλάχιστον τέσσερις (4) μέρες εργασίας. 
· Κατά τη διάρκεια και στο τέλος των εργασιών θα πρέπει να παραδίδει στον επιβλέποντα το σύνολο με τα 
στοιχεία χρήσης μηχανημάτων και απασχόλησης προσωπικού.  
· Ελλιπής εργασία ή οργάνωση της εργασίας με ανεπάρκεια προσωπικού ή μηχανημάτων συνεπάγεται τη 
περικοπή του αντίστοιχου οικονομικού τιμήματος. 
 

Tα τεύχη δημοπρατήσεως αλληλοσυμπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά 

όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται παγίως. 
Τα τεύχη δημοπρατήσεως αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε συμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων 

εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται παγίως ως κάτωθι, εκτός εάν άλλως εις 

ειδικές περιπτώσεις εν τη Διακηρύξει Δημοπρασίας ορίζεται. 
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 28/80. 

Για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 
Επίσης κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 

των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών και ό,τι άλλο ειδικότερα ορίζεται να 

προσκομιστεί κατά την υπογραφή της Σύμβασης. 
Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, με βάση τα οποία θα γίνει η εκτέλεση του 

έργου, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά 
ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 
1 η Σύμβαση 

2 η Διακήρυξη 

3 η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4 η Τεχνική Περιγραφή 

5 η Υποβληθείσα Προσφορά 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και 
αμετάβλητες 
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Αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου δεν τίθενται. 
Μετά την περαίωση του έργου ο ανάδοχος υποβάλλει στην διευθύνουσα το έργο υπηρεσία αίτηση για τη 

χορήγηση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Μη ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης συνεπάγεται 
αυτόματα την επιβολή της αντίστοιχης ποινικής ρήτρας. 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Η παράδοση και η παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, όπως 

αυτό θα εξειδικευτεί στη σύμβαση. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου , ή του συνόλου αυτού από 

υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται κυρώσεις 

σύμφωνα με τα παρακάτω: 
Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης, πέρα των δέκα ημερών, και οι υπηρεσίες δεν 

παρασχεθούν, τότε  ο Ανάδοχος  υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης 

ποσοστό 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου (η οποία προκύπτει αφού διαιρεθεί η συμβατική αξία 

του έργου με τον αριθμό ημερολογιακών ημερών). Σε κάθε περίπτωση το σύνολό του επιβαλλόμενου 

ποσού ως ποινικής ρήτρας δεν μπορεί να υπερβεί το 3% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

(συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). 
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο  αν δεν εκπληρώνει ή 

εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα 

υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 
Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν 

βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω  υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 
Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της 

Αναθέτουσα Αρχής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου. 
Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν 

το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. 
Σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε 

όλα τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ– ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  εκπονήσει  πρόγραμμα  της  εργασίας,  το  οποίο ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις της παρούσης Σ.Υ., που  θα  υποβληθεί  στην  Υπηρεσία που διευθύνει το έργο, μέσα σε προθεσμία  

πέντε  (05)  ημερών  από  την εγκατάστασή του. 
Η Υπηρεσία αποφαίνεται κατόπιν ελέγχου και για τυχόν τροποποιήσεις των προτάσεων του αναδόχου κ.λπ., και 
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή του, εκδίδει δε τη σχετική εγκριτική απόφαση. 
Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν  οι  ποσότητες των εργασιών. 
Το χρονοδιάγραμμα  θα  συνοδεύεται  από  έκθεση,  όπου  θα  περιγράφονται  αναλυτικά οι μέθοδοι  
εργασίας,  τα  μηχανήματα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  και   οι   αποδόσεις τους, ο αριθμός των εργατών κ.λπ. 
για τις κύριες δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν συγκεκριμένα την αξιοπιστία των προτεινομένων 

προτάσεων. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρμογή του 

χρονοδιαγράμματος και να το αναπροσαρμόζει στην περίπτωση  που έγινε απόκλιση από αυτό, ούτως ώστε 

να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του όλου έργου. 
Το  εν  λόγω  πρόγραμμα  κατασκευής  κλιμακώνεται  κατά   φάσεις   μέσα   στη συνολική προθεσμία που 

ορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσας για την εκτέλεση εργασιών κ.λπ. και συντάσσεται  με  βασική  

επιδίωξη  το  συντονισμό  των δραστηριοτήτων  προς απόδοση κατά το δυνατόν ολοκληρωμένων τμημάτων του 

έργου. 
Το πρόγραμμα, εφόσον η Υπηρεσία που  διευθύνει  το  έργο  κρίνει  ότι  είναι αναγκαίο, συντάσσεται με 

μορφή γραμμικού διαγράμματος. 
Το παραπάνω διάγραμμα που συντάσσεται αφορά και τον μηχανικό εξοπλισμό  και το προσωπικό ανάλογης 

εκπαίδευσης, που θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό να επιτευχθεί η εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
Ο ανάδοχος πρέπει να προμηθευτεί με δικές του δαπάνες όλα τα μηχανήματα και εργαλεία που είναι 
αναγκαία καθώς και το ανάλογου εκπαιδεύσεως προσωπικό (χειριστές κ.λπ.), για την εν γένει εκτέλεση των 

επί μέρους εργασιών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου το οποίο αναλαμβάνει. 
Διευκρινίζεται ότι, τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικά 

ασφαλείας εν ισχύει, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο  : ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η δια υποβολής προσφοράς συμμετοχή εις τον διαγωνισμό αποτελεί αλάθητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι 
έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει την θέση και τις τοποθεσίες παροχής των εργασιών και έχουν πλήρη 
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γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης αυτών κυρίως σε ό,τι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές 

λήψεως υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως  προϊόντων εκσκαφής, τις  μεταφορές,  διάθεση, 
διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφαλίσεως εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, 
ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπελάσεως, τις συνήθως επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, 
τις διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης υδάτων και ποταμών, χειμάρρων ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες 

στον τόπο των εργασιών, την διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και 
ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή καταλλήλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το είδος και τα μέσα 

(μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών 

όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο ή την παρέμβαση 

Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας αλλά και οποιαδήποτε άλλα θέματα τα οποία καθ’ οιονδήποτε τρόπο μπορούν 

να επηρεάζουν τις εργασίες, την πρόοδο και το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της συμβάσεως. 
Δεν θα του αναγνωρισθεί καµία απαίτηση σχετική µε  αποζημίωση  κατά οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των 

παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων και των δυσχερειών κάθε είδους. Επίσης ο ανάδοχος 

αποδέχεται ότι έχει μελετήσει την Τεχνική Περιγραφή, καθώς και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της 

εργολαβίας τα οποία περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού και αποτελούν με τη διακήρυξη τη βάση 

της προσφοράς του καθώς και ότι ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 
Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει πληροφορίες που αφορούν 

την πραγματοποίηση των εργασιών δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο ανάδοχος βαρύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός με τις δαπάνες φόρων, τελών και κρατήσεων που 

ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης , εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο Ρόδου. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο  : ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΝΕΕΣ, ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Εάν κατά την κατασκευή των έργων παραστεί ανάγκη αυξομειώσεως των ποσοτήτων εργασιών 

προβλεπόμενων από τη σύμβαση, ή εκτέλεση νέων εργασιών μη προβλεπόμενων σ' αυτή θα κοστολογηθούν 

βάσει του εγκεκριμένου τιμολογίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της  τέχνης  από ειδικευμένο προσωπικό κατά 

τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη, τους όρους της σύμβασης γενικά και τις εντολές του αρμόδιου οργάνου 

επίβλεψης του έργου. 
Για την ευθύνη τον  αναδόχου  για  ελαττώματα  που  διαπιστώνονται  μετά  την οριστική παραλαβή του 

έργου έχουν εφαρμογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ημερολόγιο του έργου. Η τήρηση του ημερολογίου είναι 
βασικός συμβατικός όρος. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ  

ΕΡΓΑΣΙΩΝ,   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Για την  παραλαβή των εργασιών ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80. 

Για την βεβαίωση περάτωσης των εργασιών θα συσταθε ί  αρμόδια η Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 
Ειδικότερα το έργο μετά την ολοκλήρωση του  και ακόμη  και  πριν από  την προσωρινή του παραλαβή θα 

πρέπει να παραδοθεί για χρήση. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 
Ο ανάδοχος οφείλει μόλις αποπερατώσει τις εργασίες και πριν από την προσωρινή παραλαβή τους, στη λήψη 

και εκτύπωση κατάλληλων φωτογραφιών κατά τις ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου κατά τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να μην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών, υπό ετέρων εργοληπτών, 
χρησιμοποιούμενων από τον κύριο του έργου για εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύμβασή του και 
να διευκολύνει αυτήν δια των υπ αυτού χρησιμοποιουμένων μέσων (ικριωμάτων κ.λ.π.), ρυθμίζοντας έτσι την 

σειρά εκτέλεσης των εργασιών ώστε να μην παρεμβάλλονται εμπόδια στις  εκτελούμενες από τον κύριο του 

έργου ή από άλλους αναδόχους εργασίες. 
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Η αποκατάσταση οιωνδήποτε φθορών ή ζημιών που θα προκληθούν από  υπαιτιότητα του αναδόχου σε 

οποιαδήποτε κατασκευή βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να 

επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν την ζημία ή φθορά στην προτέρα τους κατάσταση. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να διαθέτει στο Δήμο Ρόδου. οποτεδήποτε του ζητηθεί και 
οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα από την υπογραφή της σύμβασης ως την προσωρινή παραλαβή, 
επιβατικό αυτοκίνητο για επίσκεψη των έργων. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει με  δαπάνες του στο εργοτάξιο όλα τα προβλεπόμενα από τους 

όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/75, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 
Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση κάθε 

κατά νόμο άδειας καθιστάμενος αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για 

την εκτέλεση των εργασιών. 
Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την  τήρηση  στο  εργοτάξιο  όλων  των  στοιχείων που απαιτούνται από το 

νόμο για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ όλη την διάρκεια εκτέλεσης 

των εργασιών κατασκευής του έργου. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και  ασφαλείας  επί ατυχημάτων αστυνομικές 

διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη συμβεί στον ίδιο ή στο 

προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες ή παραλείψεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του 

έργου. 
Ο Ανάδοχος καθίσταται ο μόνος υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται 
στην μη λήψη των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στο Δήμο Ρόδου όλες τις απευθυνόμενες ή 

κοινοποιούμενες σ΄ αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με τα μέτρα ελέγχου και  
ασφαλείας σ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ΄ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά την εκτέλεση τον 

έργου απασχολούμενο προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό στο Ι.Κ.Α. 
και τα κατά κατηγορία  εργαζομένων  Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε 

εργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε 

αναγνωρισμένη από το Κράτος ασφαλιστική εταιρεία. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση να πάρει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο  :  ΣΗΜΑΝΣΗ 
Στη σήμανση περιλαμβάνονται οι πινακίδες σήμανσης του εξωτερικού χώρου του εργοταξίου και της 

οριοθέτησης του χώρου του εργοταξίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΟΧΛΗΣΕΙΣ 
Θα λαμβάνονται από τον Ανάδοχο κατάλληλα μέτρα ώστε κατά την μεταφορά των υλικών από το χώρο 

εκτέλεσης των εργασιών αλλά και κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών να αποφεύγονται οι οχλήσεις 

από θορύβους ή τυχόν διακοπές λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Επίσης θα πρέπει να μην παρακωλύεται η 

διέλευση πεζών και οχημάτων από τους δρόμους στους οποίους το οικόπεδο του εν λόγω έργου έχει πρόσωπο. 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως δαπάνη του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τμήματος ν’ 
αφαιρέσει και να απομακρύνει εκ των πέριξ του τμήματος τούτου χώρων και γενικώς εκ των εργοταξίων κάθε 

προσωρινή εγκατάσταση τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, υλικά πλεονάζοντα χρήσιμα 

ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κ.λ.π, να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο το οποίο θα 

υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία του έργου και 
ισοπεδώσει τους χώρους επί των οποίων αυτά ήταν τοποθετημένα ή εγκατεστημένα να παραδώσει δε τελείως 

καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους πέριξ χώρους του εργοταξίου και γενικώς να μεριμνήσει για 

κάθε τι που απαιτείται για την παράδοση του έργου και την εύρυθμη λειτουργία του. 
Εάν εντός δέκα (10) ημερών από της εγγράφου υπομνήσεως του Δήμου Ρόδου δεν προβεί στην έναρξη και 
εντός ευλόγου προθεσμίας περαίωση των ανωτέρω εργασιών αυτές εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου 

εκπιπτόμενης της γενομένης δαπάνης εκ της πρώτης πληρωμής. 
 

ΑΡΘΡΟ 21ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίσης θα είναι 2% του 
προϋπολογισμού της μελέτης (χωρίς  Φ.Π.Α.) του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 22ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
Το έργο προϋπολογίσθηκε στο ποσό των  43.472,80 € χωρίς το Φ.Π.Α 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

133/2016 (ΑΔΑ: ΩΜ8ΕΩ1Ρ-ΝΕΦ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 
υποχρέωσης», που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις στον σχετικό Κ.Α., που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και 
καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο 
αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 12
ο 
                                                                                (Απόφ. Αρ.144/2016  (Α.Δ.Α: 6889Ω1Ρ-Ζ27)   

Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διενέργειας πρόχειρου  διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό 
παραλιών Δ.Ε.  Ιαλυσού, Ρόδου»   ενδεικτικού προϋπολογισμού 54.000,00 ευρώ με ΦΠΑ   

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/26810/11-04-2016) 

 

 Ο Πρόεδρος  θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/26810/11-04-2016, όπου προτείνεται η διάθεση πίστωσης 
ποσού 54.000,00 € στον κωδικό 30-6262.0003 και  κοινοποιείται η μελέτη και οι όροι διακήρυξης για τις 
ανάγκες διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή εργασίας «Καθαρισμό παραλιών Δ.Ε. Iαλυσού, 
Ρόδου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 54.000,00 ευρώ (Κ.Α. 30-6262.0003), ως ακολούθως: 

«Θέμα :  Καθαρισμός παραλιών Δ.Ε. Iαλυσού, Ρόδου. 

1. Παρακαλώ, όπως σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 (Νόμος 
Καλλικράτης) ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση 
πιστώσεων του προϋπολογισμού. Κατόπιν τούτου αιτούμαστε την διάθεση της πίστωσης για τους 
κωδικούς του προϋπολογισμού για τον «Καθαρισμό των παραλιών Δ.Ε. Iαλυσού, Ρόδου» ως κάτωθι. 

 

 

Κωδικός Αιτηθέν ποσό 

30-6262.0003 54.000,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ: 54.000,00 

2. Παρακαλώ να προβείτε στην έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού 
για την παροχή εργασίας «Καθαρισμό παραλιών Δ.Ε. Iαλυσού, Ρόδου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 
54.000,00 € (ΚΑ30-6262.0003)». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει τα μέλη ότι το θέμα αυτό πρέπει να αποσυρθεί, διότι οι 
παραλίες αυτές, ήδη έχουν καθαριστεί από ιδιώτες και δεν χρειάζεται καμία ενέργεια από τον Δήμο. 

 Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

· Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ότι οι παραλίες αυτές έχουν ήδη καθαριστεί από ιδιώτες.  
· Το άρθρο 72 παράγρ. Ε΄ του Ν.3852/10  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Αποσύρει το συγκεκριμένο 12ο
 θέμα από την 9η

 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, διότι οι παραλίες 
ΙΑΛΥΣΟΥ & ΡΟΔΟΥ έχουν ήδη καθαριστεί από ιδιώτες και δεν χρειάζεται καμία επιπλέον ενέργεια από τον 
Δήμο. 
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ΘΕΜΑ 13
ο 
                                                                             (Απόφ. Αρ.145/2016  (Α.Δ.Α: ΩΑ9ΞΩ1Ρ-ΤΔ3)   

Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης πρόχειρου  διαγωνισμού   για τον 
«Καθαρισμό παραλιών Δ.Ε. Καλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 54.000,00 
ευρώ με ΦΠΑ   

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/26811/11-04-2016) 

 

Ο Πρόεδρος  θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/26811/11-04-2016, όπου προτείνεται η διάθεση πίστωσης ποσού 
54.000,00 € στον κωδικό 30-6262.0004 και  κοινοποιείται η μελέτη και οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες 
διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή εργασίας «Καθαρισμό παραλιών Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου, 
Αρχαγγέλου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 54.000,00 ευρώ (Κ.Α. 30-6262.0004), ως ακολούθως: 

«Θέμα :  Καθαρισμός παραλιών Δ.Ε. Καλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου. 

1. Παρακαλώ, όπως σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 (Νόμος 
Καλλικράτης) ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση 
πιστώσεων του προϋπολογισμού. Κατόπιν τούτου αιτούμαστε την διάθεση της πίστωσης για τους 
κωδικούς του προϋπολογισμού για τον «Καθαρισμό των παραλιών Δ.Ε. Καλιθέας, Αφάντου, 
Αρχαγγέλου» ως κάτωθι. 

 

Κωδικός Αιτηθέν ποσό 

30-6262.0004 54.000,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ: 54.000,00 

2. Παρακαλώ να προβείτε στην έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για 
την παροχή εργασίας «Καθαρισμό παραλιών Δ.Ε. Καλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου» ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 54.000,00€ (ΚΑ30-6262.0004)». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για την μελέτη και τους όρους 
διακήρυξης για τον «Καθαρισμό παραλιών Δ.Ε. Καλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου» καθώς και για την 
προφορική πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής να μειωθεί το ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης κατά 
30% λόγω του ότι αρκετές παραλίες έχουν ήδη καθαριστεί από ιδιώτες που έχουν επιχειρήσεις παρακείμενες 
στον αιγιαλό, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

   

 

 Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

· την, υπ’ αρ. 2/26811/11-04-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Δήμου 
Ρόδου 

· Την προφορική πρόταση του Αντιδημάρχου, ότι ο προϋπολογισμός εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας 
θα πρέπει να μειωθεί κατά 30% διότι αρκετές παραλίες έχουν ήδη καθαριστεί από ιδιώτες που έχουν 
επιχειρήσεις παρακείμενες στον αιγιαλό. 

· Το άρθρο 72 παράγρ. Ε΄ του Ν.3852/10  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 2016, η οποία συνοδεύεται από την  προβλεπόμενη 
«πρόταση ανάληψης υποχρέωσης» που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α., η οποία 
επιπροσθέτως έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο 
Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π. 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου 
Οικονομικών, ως ακολούθως:  
 

 

Α/Α 
Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
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1 30-6262.0004 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους πενήντα 
δύο  χιλιάδες διακόσια    ευρώ, 
37.800,00 € σε βάρος του ΚΑ 
30-6262.0004 του προϋπολογισμού 
έτους 2016 για   Καθαρισμός παραλιών 
Δ.Ε Καλλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου 

37.800,00 

Β) Εγκρίνει την μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή 
εργασίας «Καθαρισμό παραλιών Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 
37.800,00 € με το Φ.Π.Α. (μειωμένος κατά 30% από την αρχική εισήγηση του τμήματος προμηθειών, μετά από 
την προφορική πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής), ως κατωτέρω: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Ρόδου προτίθεται να προχωρήσει στο καθαρισμό και τη διάστρωση 
των παραλιών των Δημοτικών Ενοτήτων ΚΑΛΙΘΕΑΣ, ΑΦΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ για την χρονική 
περίοδο από  Μάιο  έως Αύγουστο  του έτους 2016. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Τις παραλίες του νησιού επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι μεγάλος αριθμός επισκεπτών. Ως εκ τούτου 
δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα για την εμφάνιση τους. Ο καθαρισμός των παραλιών είναι αναγκαίος  για την σωστή 
λειτουργία τους την θερινή περίοδο.  

Οι παραλίες που θα καθαριστούν τόσο με τη χρήση μηχανημάτων όσο και χειρωνακτικά είναι οι εξής : 

· Το σύνολο των παραλιών της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, μήκους τουλάχιστον 5,5 χλμ. 

· Το σύνολο των παραλιών της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου, μήκους τουλάχιστον 7,9 χλμ. 

· Το σύνολο των παραλιών της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου, μήκους τουλάχιστον 3,5 χλμ. 

Στα παραπάνω μήκη ισχύει η απαίτηση καθαρισμού ολόκληρου του πλάτους της παραλίας και σε 
καμία περίπτωση δεν θα μείνουν σημεία των παραλιών αυτών των ενοτήτων χωρίς καθαρισμό ή την 
απαιτούμενη διάστρωση. Η παράδοση τους από τον ανάδοχο θα είναι τέτοια ώστε να μπορούν απ’ ευθείας να 
χρησιμοποιηθούν από τους εκμισθωτές ή τους λουόμενους , χωρίς την απαίτηση καμίας περαιτέρω εργασίας. 

Ειδικά σε όλες τις οργανωμένες παραλίες όπου υπάρχει μίσθωση διαφόρων δραστηριοτήτων απαιτείται 
ή άρτια τελική διαμόρφωση, η άρτια διάστρωση της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
επιχείρησης , ώστε ο Δήμος Ρόδου να μην χρειάζεται να προβεί σε καμία περαιτέρω εργασία κατά τη παράδοση 
των παραλιών στους εκμισθωτές. Οι απαιτήσεις του Δήμου Ρόδου όσον αφορά τη τελική παραδοτέα ποιότητα 
των επιφανειών των παραλιών δεν μεταβάλλει το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, ούτε αποτελεί 
πρόσθετο οικονομικό αντικείμενο για τον ανάδοχο. 

 Η εργασία γενικά αποσκοπεί στον καθαρισμό της άμμου από διάφορα υλικά και απορρίμματα με ειδικό 
μηχάνημα αναμόχλευσης , τη διάστρωσης και την μεταφορά των προϊόντων του καθαρισμού. 

Επίσης σε όλες τις περιοχές θα γίνει  και καθαρισμός χειρωνακτικά και της ευρύτερης περιοχής από τα 
απορρίμματα (κάθε μεγέθους).  

Το σύνολο των προϊόντων καθαρισμού (κάθε είδους όπως απορρίμματα , φερτά υλικά,  μπάζα κ.α.) θα 
μεταφερθούν  από  τον ανάδοχο με δική του ευθύνη και δαπάνη, στον ΧΥΤΑ Ρόδου στην περιοχή Τσαίρι 
Κοσκινού και στους χώρους απόθεσης αδρανών υλικών του Δήμου. Ο Δήμος Ρόδου. διατηρεί το δικαίωμα να  
διαφοροποιήσει τον τρόπο καθαρισμού (καθαρισμός με μηχανικά μέσα ή όχι) μετά τον πρώτο καθαρισμό.   

 Ο καθαρισμός των ακτών θα γίνει με ειδικά μηχανήματα – οχήματα  αυτοκινούμενα ή ελκόμενα με 
μεγάλη ιπποδύναμη σε βάθος μέχρι 30 εκατοστών προκειμένου να γίνει συλλογή σκουπιδιών  (παλιά 
αντικείμενα, ξύλα, πλαστικά, γυαλιά και οτιδήποτε άλλο έχει βγάλει η θάλασσα ή έχουν πετάξει οι άνθρωποι). 
 Σύμφωνα με το παράρτημα «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών διαμορφώσεων για απλή χρήση, 
εντός αιγιαλού παραλίας – περιορισμοί – συστάσεις «της ΚΥΑ Δ10Β 1053970/1672ΕΞ29.3.13 «δεν 
επιτρέπονται διαμορφώσεις με την χρήση μηχανημάτων  πέραν του κοσκινίσματος με στόχο τον καθαρισμό της 
άμμου. Για τον σκοπό αυτό ο καθαρισμός της παραλίας θα γίνει με μηχάνημα αμμοκαθαρισμού και 
κοσκινίσματος της  άμμου, σε βάθος μέχρι 15 ή 30 εκατοστών σε όλο το μήκος και το πλάτος των προσβάσιμων 
παραλιών του Δήμου, αφού προηγηθεί πλήρης επιφανειακός καθαρισμός από τα ογκώδη υλικά  (π.χ. πέτρες, 
ξύλα) καθώς και από τα απορρίμματα ανθρωπογενούς προέλευσης (π.χ. πλαστικά, μεταλλικά αντικείμενα, 
γυαλιά). 
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 Στις περιοχές που δεν θα χρησιμοποιηθούν μηχανήματα, καθώς και σε τυχόν τμήματα παραλιών στα 
οποία δεν υπάρχει πρόσβαση για τα μηχανήματα, ο καθαρισμός θα γίνει χειρωνακτικά με προσωπικό του 
αναδόχου.  

 Και στις δύο περιπτώσεις,  τα κάθε είδους απορρίμματα θα συγκεντρώνονται σε κατάλληλα σημεία , 
όπου από κει θα γίνεται φορτοεκφόρτωση τους και μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ Ρόδου και στους χώρους 
απόθεσης αδρανών υλικών που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη Ειδικότερα θα γίνουν οι εργασίες: 

Στις περιοχές με χρήση μηχανημάτων: 

4. αναμόχλευση και καθαρισμός των προϊόντων αναμόχλευσης 

5. φορτοεκφόρτωση, μεταφορά των  πάσης φύσεως απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Ρόδου στην περιοχή 
Τσαίρι Κοσκινού και στους χώρους απόθεσης αδρανών υλικών που θα υποδειχθούν και η απόθεση 
τους. 

6. ισοπέδωση των τμημάτων των παραλιών, διαμόρφωση της ακτογραμμής, άρτια παραδοτέα τελική 
επιφάνεια .               

Στις περιοχές χωρίς χρήση μηχανημάτων: 

III. καθαρισμός χειρωνακτικά όλων των απορριμμάτων και φερτών υλικών, κάθε μεγέθους  και βάρους. 

IV. φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πάσης φύσεως απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Ρόδου στην περιοχή 
Τσαίρι Κοσκινού και απόθεση τους και στους χώρους απόθεσης αδρανών υλικών του νησιού. 

 

Ειδικά γι’ αυτή τη περιοχή θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο χειρωνακτικό καθαρισμό στα εξής σημεία : 
· Σε όλα τα βραχώδη σημεία των Πηγών Καλλιθέας 

· Τα βραχώδη σημεία γύρω από το λιμάνι του Φαληρακίου 

· Οι παραλίες Αντονυ Κουήν και Λαδικό 

· Η βραχώδης περιοχή Θεοτόκος 

· Στη παραλιακή οδός κάτω από τη περιοχή Γκολφ 

· Στα βραχώδη σημεία της παραλίας Στεγνών 

· Στα βραχώδη σημεία στο Χαράκι 

 

Για το καθαρισμό θα απαιτηθεί συγκεκριμένος μηχανοκίνητος εξοπλισμός και συγκεκριμένος αριθμός 
χειρωνακτών για κάθε μέρα πιστοποιούμενης εργασίας.  

Πιο συγκεκριμένα για κάθε μία μέρα εργασίας απαιτείται από τον ανάδοχο: 

· Εργασία  καθαρισμού με δύο (2) ελκόμενους καθαριστές ακτών , οι οποίοι έχουν δυνατότητα 
καθαρισμού ως 20 στρέμματα ανά ώρα εργασίας και ανά μηχάνημα , επαρκή ικανότητα φόρτωσης 
σκουπιδιών και δυνατότητα απευθείας μεταφόρτωσης τους σε φορτηγό όχημα ή σε ανοιχτού τύπου 
κοντέινερ. 

· Ένα (1) φορτηγό όχημα, το οποίο θα φέρει γάντζο ή άλλο κατάλληλο μηχανισμό φόρτωσης ανοικτών 
κοντέινερ , ικανότητας ανάλογης του χώρου εργασίας και των απορριμμάτων που πρέπει να μεταφερθούν στο 
ΧΥΤΑ ΡΟΔΟΥ ή στη χωροθετημένη περιοχή απόθεσης αδρανών. Ειδικά για το φορτηγό όχημα ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στον επιβλέποντα μηχανικό σε καθημερινή βάση τα παραστατικά 
εκφόρτωσης στο ΧΥΤΑ Β.Τριγώνου. 

· Ένα (1) φορτωτή εκσκαφέα, ικανότητας τέτοιας ώστε σε κάθε περιοχή να μπορεί να βοηθήσουν στο 
καθαρισμό, στη φόρτωση του φορτηγού οχήματος, και στη διάστρωση των αποθηκών άμμου, όπως γινόταν 
μέχρι και σήμερα. 

· Ένας (1) προωθητής γαιών ερπυστριοφόρος  ιπποδύναμης από 70 μέχρι 100 ΗΡ με δυνατότητα 
παρελκόμενου κλαδοσυλλέκτη για περισυλλογή κλαδιών και λοιπών απορριμμάτων και δυνατότητα απ’ευθείας 
εκφόρτωσης σε ανοιχτό κοντέινερ απορριμμάτων ή σε φορτηγό όχημα . 

·   Ένας (1) προωθητής γαιών ερπυστριοφόρος  ιπποδύναμης από  140 HP ως 180 ΗΡ για τη σωστή 
διάστρωση του ανάγλυφου, σε σημεία όπου ο φορτωτής εκσκαφέας δεν μπορεί να εργαστεί και ο μικρός 
προωθητής δεν επαρκεί. Αυτό το όχημα θα πρέπει να διαθέτει κάθε απαραίτητο παρελκόμενο το οποίο θα 
εξασφαλίζει την άρτια τελική διάστρωση και καθαριότητα των παραλιών του νησιού.  
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· Επαρκή αριθμό κοντέινερ απορριμμάτων ανοικτού τύπου , με δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης με 
γάντζο ή άλλο μέσο από το απαιτούμενο φορτηγό όχημα, και σε καμία περίπτωση λιγότερα από πέντε για κάθε 
περιοχή. 

· Επιπλέον απαιτούνται δύο (2) εργαζόμενοι ως χειρώνακτες , οι οποίοι συλλέγουν τα απορρίμματα σε 
σακούλες και τα φορτώνουν στο φορτηγό όχημα.  

Συνολικά ο ανάδοχος θα πρέπει να εργαστεί τουλάχιστον επτά (7) μέρες γι’ αυτή τη περιοχή στην αρχή 
της σεζόν και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ορίσει η επιχείρηση.  

Ενώ κατά το δεύτερο (ενδιάμεσο) καθαρισμό θα απαιτηθεί ο ίδιος εξοπλισμός και προσωπικό για 
τουλάχιστον τέσσερις (4) μέρες εργασίας. 

Κατά τη διάρκεια και στο τέλος των εργασιών θα πρέπει να παραδίδει στον επιβλέποντα το σύνολο με τα 
στοιχεία χρήσης μηχανημάτων και απασχόλησης προσωπικού.  

Ελλιπής εργασία ή οργάνωση της εργασίας με ανεπάρκεια προσωπικού ή μηχανημάτων συνεπάγεται τη 
περικοπή του αντίστοιχου οικονομικού τιμήματος. 

Η περικοπή του αντικειμένου θα γίνεται ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής στην οποία δεν έγιναν σωστά οι 
απαιτούμενες εργασίες θα κοστολογείται στα 2.500,00 Ευρώ/Χλμ 

Η μη χρήση των απαιτούμενων χειρωνακτών θα σημαίνει τη περικοπή αντικειμένου 100 ευρώ ανά 
ημέρα εργασίας και ανά άτομο. 

Οποιαδήποτε αντισυμβατική ή λανθασμένη ή ελλειπής εργασίας θα επιβάλει ρήτρα 500 ευρώ ανά 
ημέρα εργασίας. 

Ευθύνη της επιβολής των σχετικών ρητρών και περικοπών έχει ό επιβλέποντας των εργασιών. 

 Ο καθαρισμός θα γίνει  σε δύο  περιόδους  ώστε οι παραλίες να λειτουργούν σωστά όλη την 
καλοκαιρινή περίοδο. Ο πρώτος καθαρισμός θα γίνει τον μήνα Μάιο του 2016 και ο δεύτερος τον το δεύτερο 
δεκαήμερο του Ιουλίου του 2016. Στον δεύτερο καθαρισμό ο Δήμος Ρόδου  διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει 
τον τρόπο καθαρισμού (με μηχανοκίνητα μέσα ή όχι), καθώς μετά την εγκατάσταση των διαφόρων 

δραστηριοτήτων στις παραλίες, μπορεί σε κάποιες να μη μπορεί να γίνει καθαρισμός με μηχανικά μέσα και να 
πρέπει να γίνει χειρωνακτικά. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των αξιοποιούμενων παραλιών καθαρίζεται 
από τους μισθωτές κατά τη θερινή περίοδο , στο δεύτερο καθαρισμό έχει υπολογιστεί ότι θα καθαριστεί το 40% 
του αρχικού χώρου καθαρισμού και οι ανάλογες επιφάνειες και περιοχές. 

 Η ημερομηνία έναρξης των περιόδων αυτών, η σειρά καθαρισμού των παραλιών και των υπολοίπων 
εκτάσεων καθώς και ο τρόπος καθαρισμού τους  θα καθοριστεί  από το Δήμο Ρόδου. Κάθε περίοδος 
καθαρισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός  15  ημερών.   Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του Δήμου Ρόδου.       

 Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η μορφολογία της ακτής (Κ.Υ.Α. Δ10Β1053970/1672ΕΞ29.3.13, 
σύμφωνα με την οποία «απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει την φυσική μορφολογία και τα 
βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο 
χαρακτήρα αυτών»).  

 Επίσης θα πρέπει να τηρείτε η κάτωθι σχετική νομοθεσία :  

· Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ10Β 0005802 ΕΞ2014 3642/2014 - ΦΕΚ 1477/Β/6-6-2014 

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) υπουργικής απόφασης περί 
απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Ο 

· Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ2015 - ΦΕΚ 578/Β/9-4-2015 

Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού. 

· Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ10Β 0004110 ΕΞ 2014 2749/2014 - ΦΕΚ 1376/Β/29-5-2014 

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β΄ 328/13.02.2014) Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης περί απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, 
όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. 

· Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/2014 - ΦΕΚ 328/Β/13-2-2014 
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Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού 

· Κοινή Υπουργική Απόφαση 1089532/Π.Ε./8205Π.Ε./2005 - ΦΕΚ Β-595/4-5-2005 

Στοιχεία καθορισμού αιγιαλού και παραλίας. 

· Νόμος 2971/2001 - ΦΕΚ Α-285/19-12-2001 (Κωδικοποιημένος) 

Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις. 

 Η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.Δ. 28/1980, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 43.472,80 €, χωρίς το Φ.Π.Α.». 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Ο Δήμος Ρόδου , με την παρούσα μελέτη προτίθεται να προχωρήσει στο καθαρισμό και τη 
διάστρωση των παραλιών των Δημοτικών Ενοτήτων ΚΑΛΙΘΕΑΣ, ΑΦΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ για 
την χρονική περίοδο από  Μάιο  έως Αύγουστο  του έτους 2016. 

Ο καθαρισμός της παραλίας θα γίνεται με μηχάνημα αμμοκαθαρισμού και κοσκινίσματος της 
άμμου, σε βάθος  30 εκατοστών σε όλες τις προσβάσιμες ακτές Δημοτικών Ενοτήτων ΚΑΛΙΘΕΑΣ, 
ΑΦΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ του Δήμου Ρόδου, αφού προηγηθεί πλήρης επιφανειακός καθαρισμός από 
τα ογκώδη υλικά (π.χ. πέτρες, ξύλα κ.α.) καθώς και από τα απορρίμματα ανθρωπογενούς προέλευσης (π.χ. 
πλαστικά, μεταλλικά αντικείμενα, γυαλιά κ.α.) 

Σε περιοχές που θα υποδειχθούν από την αναθέτουσα αρχή και βρίσκονται πλησίον των παραλιών 
καθώς σε  τυχόν μη προσβάσιμα τμήματα των παραλιών ο καθαρισμός θα γίνει χειρωνακτικά χωρίς την 
χρήση μηχανικών μέσων. Θα απομακρυνθούν κάθε είδους απορρίμματα, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους. 

Τα απορρίμματα και από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις  θα συλλέγονται με ευθύνη του αναδόχου και θα 
απομακρύνονται άμεσα προς τον  χώρο απόρριψης με ευθύνη του ίδιου. 

Απαγορεύεται ρητά η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων (καύση, ανεξέλεγκτη απόρριψη κ.λ.π.) 

Ο καθαρισμός θα γίνει σε δύο περιόδους που θα καθοριστούν από την Δημοτική Επιχείρηση, όπως 
περιγράφηκε παραπάνω, ώστε οι παραλίες και οι υπόλοιπες εκτάσεις , να είναι καθαρές σε όλη την 
καλοκαιρινή περίοδο. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο κατάλληλο εξοπλισμό για την αποτελεσματική 
εφαρμογή του έργου. 

Ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός (Δεν αποτελεί τον εξοπλισμό εργασίας μίας τυπικής μέρας) :  

· Εργασία  καθαρισμού με δύο (2) ελκόμενους καθαριστές ακτών , οι οποίοι έχουν δυνατότητα 
καθαρισμού ως 20 στρέμματα ανά ώρα εργασίας και ανά μηχάνημα , επαρκή ικανότητα φόρτωσης σκουπιδιών 
και δυνατότητα απευθείας μεταφόρτωσης τους σε φορτηγό όχημα ή σε ανοιχτού τύπου κοντέινερ. 

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1. Μηχανικός και χειρωνακτικός 

καθαρισμός παραλιών και ακτών  

περιοχής δημοτικών ενοτήτων 

ΚΑΛΙΘΕΑΣ, ΑΦΑΝΤΟΥ ΚΑΙ 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

Κατ' αποκοπήν 1 43.472,80 43.472,80 

   Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 43.472,80 



 107 

· Ένα (1) φορτηγό όχημα, το οποίο θα φέρει γάντζο ή άλλο κατάλληλο μηχανισμό φόρτωσης ανοικτών 
κοντέινερ , ικανότητας ανάλογης του χώρου εργασίας και των απορριμμάτων που πρέπει να μεταφερθούν στο 
ΧΥΤΑ ΡΟΔΟΥ ή στη χωροθετημένη περιοχή απόθεσης αδρανών. Ειδικά για το φορτηγό όχημα ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στον επιβλέποντα μηχανικό σε καθημερινή βάση τα παραστατικά 
εκφόρτωσης στο ΧΥΤΑ Β.Τριγώνου. 

· Ένα (1) φορτωτή εκσκαφέα , ικανότητας τέτοιας ώστε σε κάθε περιοχή να μπορεί να βοηθήσει στο 
καθαρισμό , στη φόρτωση του φορτηγού οχήματος, και στη διάστρωση των αποθηκών άμμου, όπως γινόταν 
μέχρι και σήμερα. 

· Ένας (1) προωθητής γαιών ερπυστριοφόρος  ιπποδύναμης από 70 μέχρι 100 ΗΡ με δυνατότητα 
παρελκόμενου κλαδοσυλλέκτη για περισυλλογή κλαδιών και λοιπών απορριμμάτων και δυνατότητα απ’ευθείας 
εκφόρτωσης σε ανοιχτό κοντέινερ απορριμμάτων ή σε φορτηγό όχημα . 

·   Ένας (1) προωθητής γαιών ερπυστριοφόρος  ιπποδύναμης από  140 HP ως 180 ΗΡ για τη σωστή 
διάστρωση του ανάγλυφου, σε σημεία όπου ο φορτωτής εκσκαφέας δεν μπορεί να εργαστεί και ο μικρός 
προωθητής δεν επαρκεί. Αυτό το όχημα θα πρέπει να διαθέτει κάθε απαραίτητο παρελκόμενο το οποίο θα 
εξασφαλίζει την άρτια τελική διάστρωση και καθαριότητα των παραλιών του νησιού.  

· Επαρκή αριθμό κοντέινερ απορριμμάτων ανοικτού τύπου , με δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης με γάντζο ή 
άλλο μέσο από το απαιτούμενο φορτηγό όχημα, και σε καμία περίπτωση λιγότερα από πέντε για κάθε περιοχή. 

· Επιπλέον απαιτούνται 2 εργαζόμενοι ως χειρώνακτες , οι οποίοι συλλέγουν τα απορρίμματα σε σακούλες 
και τα φορτώνουν στο φορτηγό όχημα.  

 

Ελάχιστο απασχολούμενο προσωπικό, ανά ημέρα εργασίας : 

· Δύο (2) χειριστές μηχανημάτων έργου για τους ελκόμενους καθαριστές. 

· Τρεις (3) χειριστές μηχανημάτων έργου για το λοιπό μηχανοκίνητο εξοπλισμό. 

· Ένας (1) οδηγός φορτηγού οχήματος με αντίστοιχη άδεια οδήγησης 

· Δύο (2)  χειρωνάκτες για την περισυλλογή και φόρτωση στο φορτηγό, κάθε είδους και βάρους 
απορριμμάτων σε χώρους και επιφάνειες γύρω από τις ακτές και σε μη προσβάσιμα σημεία σε μηχανήματα 
καθαρισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: το Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ247Α) του Π.Δ. 28/80 την 
με αρ. απόφαση Υπουργού Οικονομικού 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ1291/11.08.2010 τεύχος Β) . 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Συγκρότηση συνεργείου και πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού για την καλή και σωστή εκτέλεση της 
εργασίας να διαθέτει τον ελάχιστο απαιτούμενο εξοπλισμό.  

13. το προσωπικό το οποίο διαχειρίζεται τον μηχανολογικό εξοπλισμό πρέπει να είναι κατάλληλα 
εκπαιδευμένο και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. 

14. ο εξοπλισμός ασφαλείας του προσωπικού που θα εκτελεί την εργασία θα αποτελείται από στολή 
εργασίας και όλα όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία. 

15. Θα καλύψει τον Δήμο σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών (έντονα καιρικά φαινόμενα)  με εφαρμογή 
ανεξαρτήτως προκαθορισμένου προγράμματος. 

16. το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και 
ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου 
προσωπικού. σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η 
οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. οι εργαζόμενοι των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιεί ο 
ανάδοχος θα αντικαθίστανται, εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την 
ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου . 

17. ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αποζημίωση από ατυχήματα προς τρίτους ή από 
βλάβες και φθορές σε υλικά, οχήματα, δίκτυα κ.λ.π. που πιθανά μπορεί να προκληθούν κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης ή εξ αιτίας της πραγματοποιθείσας εργασίας. 
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18. υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρεται ότι έλαβε πλήρη γνώση των επιτόπιων 
συνθηκών με εκτίμηση των ιδιαιτέρων τυχόν προβλημάτων που αφορούν στην εκτέλεση  και αναλαμβάνει 
ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της εργασίας αυτής. 

19. κατά την εκτέλεση  της εργασίας δεν θα πρέπει να θίγεται η υπάρχουσα βλάστηση. Φύκια θα 
απομακρύνονται στην περίπτωση όπου εκβρασθούν από την θάλασσα 

20. τα προϊόντα καθαρισμού της επιφάνειας της παραλίας και αναμόχλευσης της άμμου που θα 
συλλέγονται από τον ανάδοχο, θα  απομακρύνονται άμεσα με ευθύνη του αναδόχου σε κατάλληλο χώρο 
απόθεσης απορριμμάτων ή φερτών υλικών. 

21. υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρεται ότι αποδέχεται την επίδειξη λειτουργίας και 
αποτελεσματικότητας του μηχανήματος αμμοκαθαρισμού. σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο που θα οριστεί από 
την Υπηρεσία. 

22. τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. 
τον ανάδοχο βαρύνουν επίσης οι δαπάνες δημοσίευσης της παραπάνω δημοπρασίας καθώς και τα λοιπά έξοδα 
του διαγωνισμού. 

· Συνολικά ο ανάδοχος θα πρέπει να εργαστεί τουλάχιστον επτά (7) μέρες γι’ αυτή τη περιοχή στην αρχή 
της σεζόν και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ορίσει ο Δήμος Ρόδου. 

· Ενώ κατά το δεύτερο (ενδιάμεσο) καθαρισμό θα απαιτηθεί ο ίδιος εξοπλισμός και προσωπικό για 
τουλάχιστον τέσσερις (4) μέρες εργασίας. 

· Κατά τη διάρκεια και στο τέλος των εργασιών θα πρέπει να παραδίδει στον επιβλέποντα το σύνολο με 
τα στοιχεία χρήσης μηχανημάτων και απασχόλησης προσωπικού.  

· Ελλιπής εργασία ή οργάνωση της εργασίας με ανεπάρκεια προσωπικού ή μηχανημάτων συνεπάγεται τη 
περικοπή του αντίστοιχου οικονομικού τιμήματος. 

 

Tα τεύχη δημοπρατήσεως αλληλοσυμπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά 

όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται παγίως. 

Τα τεύχη δημοπρατήσεως αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε συμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων 

εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται παγίως ως κάτωθι, εκτός εάν άλλως εις 

ειδικές περιπτώσεις εν τη Διακηρύξει Δημοπρασίας ορίζεται. 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 28/80. 

Για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 

Επίσης κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 

των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών και ό,τι άλλο ειδικότερα ορίζεται να 

προσκομιστεί κατά την υπογραφή της Σύμβασης. 

Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, με βάση τα οποία θα γίνει η εκτέλεση του 

έργου, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά 
ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

· η Σύμβαση 

· η Διακήρυξη 

· η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

· η Τεχνική Περιγραφή 

· η Υποβληθείσα Προσφορά 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και 
αμετάβλητες 

Αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου δεν τίθενται. 

Μετά την περαίωση του έργου ο ανάδοχος υποβάλλει στην διευθύνουσα το έργο υπηρεσία αίτηση για τη 

χορήγηση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Μη ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης συνεπάγεται 
αυτόματα την επιβολή της αντίστοιχης ποινικής ρήτρας. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η παράδοση και η παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, όπως 

αυτό θα εξειδικευτεί στη σύμβαση. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου , ή του συνόλου αυτού από 

υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται κυρώσεις 

σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης, πέρα των δέκα ημερών, και οι υπηρεσίες δεν 

παρασχεθούν, τότε  ο Ανάδοχος  υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης 

ποσοστό 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου (η οποία προκύπτει αφού διαιρεθεί η συμβατική αξία 

του έργου με τον αριθμό ημερολογιακών ημερών). Σε κάθε περίπτωση το σύνολό του επιβαλλόμενου 

ποσού ως ποινικής ρήτρας δεν μπορεί να υπερβεί το 3% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

(συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο  αν δεν εκπληρώνει ή 

εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα 

υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν 

βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω  υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της 

Αναθέτουσα Αρχής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου. 

Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν 

το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. 

Σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε 

όλα τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας. 

  

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ– ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  εκπονήσει  πρόγραμμα  της  εργασίας,  το  οποίο ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις της παρούσης Σ.Υ., που  θα  υποβληθεί  στην  Υπηρεσία που διευθύνει το έργο, μέσα σε προθεσμία  

πέντε  (05)  ημερών  από  την εγκατάστασή του. 

Η Υπηρεσία αποφαίνεται κατόπιν ελέγχου και για τυχόν τροποποιήσεις των προτάσεων του αναδόχου κ.λπ., και 
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή του, εκδίδει δε τη σχετική εγκριτική απόφαση. 

Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν  οι  ποσότητες των εργασιών. 

Το χρονοδιάγραμμα  θα  συνοδεύεται  από  έκθεση,  όπου  θα  περιγράφονται  αναλυτικά οι μέθοδοι  
εργασίας,  τα  μηχανήματα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  και   οι   αποδόσεις τους, ο αριθμός των εργατών κ.λπ. 
για τις κύριες δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν συγκεκριμένα την αξιοπιστία των προτεινομένων 

προτάσεων. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρμογή του 

χρονοδιαγράμματος και να το αναπροσαρμόζει στην περίπτωση  που έγινε απόκλιση από αυτό, ούτως ώστε 

να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του όλου έργου. 

Το  εν  λόγω  πρόγραμμα  κατασκευής  κλιμακώνεται  κατά   φάσεις   μέσα   στη συνολική προθεσμία που 

ορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσας για την εκτέλεση εργασιών κ.λπ. και συντάσσεται  με  βασική  

επιδίωξη  το  συντονισμό  των δραστηριοτήτων  προς απόδοση κατά το δυνατόν ολοκληρωμένων τμημάτων του 

έργου. 

Το πρόγραμμα, εφόσον η Υπηρεσία που  διευθύνει  το  έργο  κρίνει  ότι  είναι αναγκαίο, συντάσσεται με 

μορφή γραμμικού διαγράμματος. 

Το παραπάνω διάγραμμα που συντάσσεται αφορά και τον μηχανικό εξοπλισμό  και το προσωπικό ανάλογης 

εκπαίδευσης, που θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό να επιτευχθεί η εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
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Ο ανάδοχος πρέπει να προμηθευτεί με δικές του δαπάνες όλα τα μηχανήματα και εργαλεία που είναι 
αναγκαία καθώς και το ανάλογου εκπαιδεύσεως προσωπικό (χειριστές κ.λπ.), για την εν γένει εκτέλεση των 

επί μέρους εργασιών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου το οποίο αναλαμβάνει. 

Διευκρινίζεται ότι, τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικά 

ασφαλείας εν ισχύει, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  : ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η δια υποβολής προσφοράς συμμετοχή εις τον διαγωνισμό αποτελεί αλάθητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι 
έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει την θέση και τις τοποθεσίες παροχής των εργασιών και έχουν πλήρη 

γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης αυτών κυρίως σε ό,τι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές 

λήψεως υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως  προϊόντων εκσκαφής, τις  μεταφορές,  διάθεση, 
διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφαλίσεως εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, 
ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπελάσεως, τις συνήθως επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, 
τις διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης υδάτων και ποταμών, χειμάρρων ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες 

στον τόπο των εργασιών, την διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και 
ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή καταλλήλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το είδος και τα μέσα 

(μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών 

όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο ή την παρέμβαση 

Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας αλλά και οποιαδήποτε άλλα θέματα τα οποία καθ’ οιονδήποτε τρόπο μπορούν 

να επηρεάζουν τις εργασίες, την πρόοδο και το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της συμβάσεως. 
Δεν θα του αναγνωρισθεί καµία απαίτηση σχετική µε  αποζημίωση  κατά οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των 

παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων και των δυσχερειών κάθε είδους. Επίσης ο ανάδοχος 

αποδέχεται ότι έχει μελετήσει την Τεχνική Περιγραφή, καθώς και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της 

εργολαβίας τα οποία περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού και αποτελούν με τη διακήρυξη τη βάση 

της προσφοράς του καθώς και ότι ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει πληροφορίες που αφορούν 

την πραγματοποίηση των εργασιών δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος βαρύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός με τις δαπάνες φόρων, τελών και κρατήσεων που 

ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης , εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο Ρόδου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  : ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΝΕΕΣ, ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Εάν κατά την κατασκευή των έργων παραστεί ανάγκη αυξομειώσεως των ποσοτήτων εργασιών 

προβλεπόμενων από τη σύμβαση, ή εκτέλεση νέων εργασιών μη προβλεπόμενων σ' αυτή θα κοστολογηθούν 

βάσει του εγκεκριμένου τιμολογίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της  τέχνης  από ειδικευμένο προσωπικό κατά 

τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη, τους όρους της σύμβασης γενικά και τις εντολές του αρμόδιου οργάνου 

επίβλεψης του έργου. 

Για την ευθύνη τον  αναδόχου  για  ελαττώματα  που  διαπιστώνονται  μετά  την οριστική παραλαβή του 

έργου έχουν εφαρμογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ημερολόγιο του έργου. Η τήρηση του ημερολογίου είναι 
βασικός συμβατικός όρος. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο : ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ  

ΕΡΓΑΣΙΩΝ,   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Για την  παραλαβή των εργασιών ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80. 

Για την βεβαίωση περάτωσης των εργασιών θα συσταθε ί  αρμόδια η Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 

Ειδικότερα το έργο μετά την ολοκλήρωση του  και ακόμη  και  πριν από  την προσωρινή του παραλαβή θα 

πρέπει να παραδοθεί για χρήση. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Ο ανάδοχος οφείλει μόλις αποπερατώσει τις εργασίες και πριν από την προσωρινή παραλαβή τους, στη λήψη 

και εκτύπωση κατάλληλων φωτογραφιών κατά τις ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου κατά τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να μην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών, υπό ετέρων εργοληπτών, 
χρησιμοποιούμενων από τον κύριο του έργου για εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύμβασή του και 
να διευκολύνει αυτήν δια των υπ αυτού χρησιμοποιουμένων μέσων (ικριωμάτων κ.λ.π.), ρυθμίζοντας έτσι την 

σειρά εκτέλεσης των εργασιών ώστε να μην παρεμβάλλονται εμπόδια στις  εκτελούμενες από τον κύριο του 

έργου ή από άλλους αναδόχους εργασίες. 

Η αποκατάσταση οιωνδήποτε φθορών ή ζημιών που θα προκληθούν από  υπαιτιότητα του αναδόχου σε 

οποιαδήποτε κατασκευή βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να 

επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν την ζημία ή φθορά στην προτέρα τους κατάσταση. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να διαθέτει στο Δήμο Ρόδου. οποτεδήποτε του ζητηθεί και 
οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα από την υπογραφή της σύμβασης ως την προσωρινή παραλαβή, 
επιβατικό αυτοκίνητο για επίσκεψη των έργων. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει με  δαπάνες του στο εργοτάξιο όλα τα προβλεπόμενα από τους 

όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/75, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση κάθε 

κατά νόμο άδειας καθιστάμενος αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για 

την εκτέλεση των εργασιών. 

Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την  τήρηση  στο  εργοτάξιο  όλων  των  στοιχείων που απαιτούνται από το 

νόμο για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ όλη την διάρκεια εκτέλεσης 

των εργασιών κατασκευής του έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και  ασφαλείας  επί ατυχημάτων αστυνομικές 

διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη συμβεί στον ίδιο ή στο 

προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες ή παραλείψεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του 

έργου. 

Ο Ανάδοχος καθίσταται ο μόνος υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται 
στην μη λήψη των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στο Δήμο Ρόδου όλες τις απευθυνόμενες ή 

κοινοποιούμενες σ΄ αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με τα μέτρα ελέγχου και  
ασφαλείας σ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ΄ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά την εκτέλεση τον 

έργου απασχολούμενο προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα. 
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Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό στο Ι.Κ.Α. 
και τα κατά κατηγορία  εργαζομένων  Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε 

εργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε 

αναγνωρισμένη από το Κράτος ασφαλιστική εταιρεία. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση να πάρει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

  

ΑΡΘΡΟ 18ο  :  ΣΗΜΑΝΣΗ 

Στη σήμανση περιλαμβάνονται οι πινακίδες σήμανσης του εξωτερικού χώρου του εργοταξίου και της 

οριοθέτησης του χώρου του εργοταξίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΟΧΛΗΣΕΙΣ 

Θα λαμβάνονται από τον Ανάδοχο κατάλληλα μέτρα ώστε κατά την μεταφορά των υλικών από το χώρο 

εκτέλεσης των εργασιών αλλά και κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών να αποφεύγονται οι οχλήσεις 

από θορύβους ή τυχόν διακοπές λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Επίσης θα πρέπει να μην παρακωλύεται η 

διέλευση πεζών και οχημάτων από τους δρόμους στους οποίους το οικόπεδο του εν λόγω έργου έχει πρόσωπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως δαπάνη του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τμήματος ν’ 
αφαιρέσει και να απομακρύνει εκ των πέριξ του τμήματος τούτου χώρων και γενικώς εκ των εργοταξίων κάθε 

προσωρινή εγκατάσταση τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, υλικά πλεονάζοντα χρήσιμα 

ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κ.λ.π, να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο το οποίο θα 

υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία του έργου και 
ισοπεδώσει τους χώρους επί των οποίων αυτά ήταν τοποθετημένα ή εγκατεστημένα να παραδώσει δε τελείως 

καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους πέριξ χώρους του εργοταξίου και γενικώς να μεριμνήσει για 

κάθε τι που απαιτείται για την παράδοση του έργου και την εύρυθμη λειτουργία του. 

Εάν εντός δέκα (10) ημερών από της εγγράφου υπομνήσεως του Δήμου Ρόδου δεν προβεί στην έναρξη και 
εντός ευλόγου προθεσμίας περαίωση των ανωτέρω εργασιών αυτές εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου 

εκπιπτόμενης της γενομένης δαπάνης εκ της πρώτης πληρωμής. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίσης θα είναι 2% του 
προϋπολογισμού της μελέτης (χωρίς  Φ.Π.Α.) του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

Το έργο προϋπολογίσθηκε στο ποσό των  43.472,80 € χωρίς το Φ.Π.Α.». 

 

«ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΙΘΕΑΣ, ΑΦΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980. 

2. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) και το άρθρο 65. 

3. Το Ν. 3463/2006 και το άρθρο 93. 

4. Το Ν. 3979/2011 το  άρθρο 61 παρ.1  

5. Το Ν.3863/2010 

6. Το ΠΔ 113/2010 

7. Το ΦΕΚ 1789/12-11-2010 με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2(παρ.12 εδάφ.γ και 13 
εδαφ.VIII). 

8. Το άρθρο 209 του νέου Δ.Κ.Κ. 
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9. Τον προϋπολογισμό του Δήμου (κωδ. 30-6262.0004). 

10. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική παροχή υπηρεσιών.  

11. Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 

12. Την απόφαση 3042/2014 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο Δήμος Ρόδου προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου με πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  και 
κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για τον καθαρισμό και τη διάστρωση των παραλιών των Δημοτικών 
Ενοτήτων ΚΑΛΙΘΕΑΣ, ΑΦΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ του Δήμου Ρόδου για το έτος 2016.  

Η προκηρυσσόμενη ανάθεση έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό  43.472,80. ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ανάδοχος θα παρέχει το σχετικό μηχανολογικό εξοπλισμό σύμφωνα με τη Τεχνική Περιγραφή καθώς 
και το απαιτούμενο εργατικό προσωπικό για τον καθαρισμό των παραλιών ( με μηχανικά μέσα ή χειρωνακτικά). 
Οι εργασίες που θα εκτελεί είναι ο καθαρισμός (κοσκίνισμα) της άμμου  και η διάστρωση αυτής. Σε ορισμένα 
σημεία που θα υποδειχθούν από το Δήμο Ρόδου θα γίνεται ο καθαρισμός μόνο χειρωνακτικά, χωρίς καμία 
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

Με ευθύνη του αναδόχου θα γίνεται αποκομιδή των προϊόντων του καθαρισμού και η μεταφορά στους 
χώρους εναπόθεσης των απορριμμάτων. η εκτέλεση των εργασιών από μέρους του αναδόχου είναι υποχρεωτική 
ακόμα κι αν η πρόσβαση στις ακτές είναι δύσκολη εξαιτίας στενών δρόμων ή ελλείψει οδικού δικτύου.  

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο
 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού είναι κατά σειρά ισχύος τα εξής: 

1 η Σύμβαση 

2 η Διακήρυξη 

3 η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4 η Τεχνική Περιγραφή 

5 η Υποβληθείσα Προσφορά 

 

Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις: 

α) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν3463/2006) 

β) του Ν. 3852/2010: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Καλλικράτης 

γ)Π.Δ.28/80 (ΦΕΚ Α’ 11): περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησεως. 

ε) την με αριθμό  145/2016 απόφαση του Δήμου Ρόδου περί έγκρισης όρων της διακήρυξης του πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό των παραλιών των δημοτικών ενοτήτων ΚΑΛΙΘΕΑΣ, ΑΦΑΝΤΟΥ 
ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ του Δήμου Ρόδου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα είναι πρόχειρος , μειοδοτικός. ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε 
43.472,80 € χωρίς το Φ.Π.Α. Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 
επί της προϋπολογιζομένης δαπάνης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης).  

Λοιπά τεχνικά στοιχεία , κατάλογος αντίστοιχων εκτελεσμένων έργων και οτιδήποτε αποδεικνύει την ικανότητα 
του αναδόχου θα συνεκτιμηθούν σε σχέση με την οικονομική προσφορά , ώστε η επιχείρηση να καταλήξει στην 
επιλογή αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
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4.1. Στον υπόψη διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής  έχουν Ελληνικοί και αλλοδαποί οικονομικοί φορείς 
(επιχειρήσεις) παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις είτε 
αυτοτελώς είτε εν συμπράξει θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, το απαραίτητο προσωπικό και 
τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις για την εκτέλεση 
των οριζόμενων στην παρούσα διακήρυξη εργασιών. 

Οι συμπράξεις επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη 
νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. όμως για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να 
συσταθεί Κοινοπραξία με σκοπό την εξυπηρέτηση της σύμβασης. η νομική μορφή της εταιρείας, το περιεχόμενο 
του συστατικού εγγράφου και οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον ανάδοχο παρουσιάζονται αναλυτικά στα 
τεύχη του διαγωνισμού. 

Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στον διαγωνισμό μιας επιχείρησης σε περισσότερες από 
μίας συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων) 

4.2. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:  

όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις 
συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

4.3. Δικαίωμα απόρριψης προσφοράς 

η επιτροπή διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, ανεξάρτητα από το στάδιο 
στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός ή για οποιονδήποτε λόγο. Απόρριψη προσφοράς δεν δημιουργεί κανένα 
δικαίωμα για τον προσφέροντα. 

Όλα τα πιστοποιητικά που ζητούνται θα πρέπει να είναι πρόσφατα ή εντός  των ορίων που ισχύουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

5.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία το Δήμο Ρόδου, 
…………………………………………………….. τηλέφωνο ………………………, φαξ 
……………………………………. τα παραπάνω τεύχη και από  την ιστοσελίδα ………………………… 

5.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης και 
για το περιεχόμενο των τευχών του παρόντος διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την 
ημέρα της δημοπρασίας από το Δήμο Ρόδου η απάντηση πρέπει να δοθεί το αργότερο μέχρι και τρεις (3) μέρες 
από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών. καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου 
των τευχών του διαγωνισμού ή των προσφορών δεν γίνεται δεκτή. 

 

5.3. Η υποβολή προσφοράς σημαίνει αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων 
ανεξαιρέτως των όρων της διακήρυξης. 

5.4 Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

5.5   Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 
σε αυτό και το είδος των εργασιών τους, που  έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

       β)Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί ενημέρωσης ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

       γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί ενημέρωσης ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις  κατά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

δ) Ταυτότητα για φυσικό πρόσωπο ή παραστατικό εκπροσώπησης για εταιρεία. Οι ανώνυμες εταιρείες 
εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, οι εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.  

Εάν οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά.  



 115 

Όταν αφορά φυσικό πρόσωπο η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της 
εταιρείας. Επίσης υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις 
όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία. 

ε) Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα, όπως και ότι έλαβε γνώση των επιτόπιων συνθηκών με εκτίμηση των ιδιαίτερων τυχόν 
προβλημάτων που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της 
εργασίας.  

στ) Προκειμένου για διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.  

ι) Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος δεν  τελεί  υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση , πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση . 

ια) Αποδεικτικά ότι έχουν ασχοληθεί και στο παρελθόν με παρόμοιες εργασίες προσκομίζοντας κατάσταση 
φορέων του Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α.) όπως και ιδιωτών όπου   έχουν αναλάβει παρόμοιες εργασίες. 

ιβ) Πίνακας του μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτουν που να καλύπτει  τα μηχανήματα που 
αναφέρονται στην μελέτη  και θα προσδιορίζεται το είδος του οχήματος, ο αριθμός κυκλοφορίας, η ισχύς του 
κινητήρα, τεχνικά στοιχεία δηλαδή έντυπα εργοστασίου κατασκευής (μόνο για τα ελκόμενα μηχανήματα). 
Επίσης θα αναφέρονται στοιχεία ιδιοκτησίας για κάθε μηχάνημα ιδιόκτητο ή μισθωμένο. ο ελάχιστος 
εξοπλισμός αναφέρεται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει κατά τη μέρα διενέργειας του διαγωνισμού να έχουν στην κυριότητα τους ως 
ιδιόκτητα περίπου το 50% του εξοπλισμού και τα συμφωνητικά μίσθωσης για το υπόλοιπο 50%. Δηλαδή θα 
πρέπει να έχουν στη κυριότητα τους ως ιδιόκτητα τη μέρα του διαγωνισμού τουλάχιστον τα εξής : 

· Ένα (1) τουλάχιστον ακτοκαθαριστή σύμφωνα με τη Τεχνική Περιγραφή. 

· Ένα (1) τουλάχιστον μηχάνημα έργου εκ των τριών προβλεπόμενων σύμφωνα με τη Τεχνική Περιγραφή. 

· ιγ) Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος  δέχεται να προβεί στην επίδειξη του εξοπλισμού του 
σε παραλίες του Δήμου. 

Στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, σε χωριστό κεφάλαιο πρέπει να αναφέρουν τα εξής: 
 

       α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 
 

       β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 
 

       γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 
 

       δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 
εργαζομένων. 
 

       ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
 

      στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.  

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο
 : ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι καταθέσεις των προσφορών θα γίνει στην αρμόδια επιτροπή σε κλειστό φάκελο, σφραγισμένο που θα 
αναγράφονται εξωτερικά 

7. η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 

8. Προς : ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

9. ο τίτλος του διαγωνισμού «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΙΘΕΑΣ, ΑΦΑΝΤΟΥ ΚΑΙ 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» 

10. τα στοιχεία του διαγωνιζομένου 

11. η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

12. Εντός του φακέλου θα υπάρχει κλειστός φάκελος της οικονομικής προσφοράς. Προσφορές που 
υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. 
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ΑΡΘΡΟ 7Ο
 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ώρα που ορίστηκε για την επίδοση των προσφορών η επιτροπή προχωρεί στην αποσφράγιση των 
φακέλων και αφού ελεγχθούν τα δικαιολογητικά και θα μονογραφηθούν, η επιτροπή θα προχωρήσει στον 
αποκλεισμό όσων δεν πληρούν τους όρους του διαγωνισμού. στην συνέχεια θα ανοιχθούν οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών. η επιτροπή θα ανακηρύξει ανάδοχο αυτόν που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης (χαμηλότερη προσφορά). Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός με τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που 
περισσότεροι του ενός προσέφεραν την ίδια τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις 

8.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής 
κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 

Εντός του μισού του χρονικού διαστήματος από την γνωστοποίηση της διακήρυξης έως και την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες 
αποστολής ή παραλαβής της πρόσκλησης και της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν 
προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισμού και η 
σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι 
λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 

β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν, μόνο από 
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για 
λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη 
εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν 
επιφέρει αναβολή διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη 
γνωμοδότησή της στο Δήμο Ρόδου η οποία τελικά αποφασίζει. 

8.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν 
γίνονται δεκτές. 

8.3 Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον 
ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο;   ΣΥΜΒΑΣΗ 

9.7 Ο Δήμος Ρόδου διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό αν κατά την κρίση της δεν 
εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του. 

9.8 Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου Ρόδου και σε χρόνο όχι 
μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/80 κυρώσεις. 

9.9 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την πρόσκληση για υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται 
αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο
  

Τιμή Προσφοράς - Κρατήσεις 

10.1 Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε 
ΕΥΡΩ . 

10.2  Όλες οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο 

10.3 Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται με την δαπάνη δημοσιεύσεως της περίληψης της διακήρυξης στον τύπο. 

ΑΡΘΡΟ 12ο
  

Γλώσσα σύνταξης προσφορών 

Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο
  

Τρόπος Πληρωμής 

13.1 Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει σε δύο δόσεις, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών του κάθε σταδίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο
  

Αυξομειώσεις ποσοτήτων 

Δεν επιτρέπεται καμία αυξομείωση ποσοτήτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Διάρκεια Εκτέλεσης Εργασιών 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τις 30-10-2016 και τίθεται εν ισχύ από της υπογραφής της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Ειδικοί όροι 

· Το προσωπικό το οποίο διαχειρίζεται τον μηχανολογικό εξοπλισμό πρέπει να είναι κατάλληλα 
εκπαιδευμένο και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. 

· Ο εξοπλισμός ασφάλειας του προσωπικού που θα εκτελεί την εργασία θα αποτελείται από στολή 
εργασίας και όλα όσα ορίζει η σχετική εν ισχύ νομοθεσία. 

· Θα καλύψει το Δήμο Ρόδου σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών (έντονα καιρικά φαινόμενα) με 
εφαρμογή ανεξαρτήτως προκαθορισμένου προγράμματος. 

· Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και 
ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 
ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν 
νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι εργαζόμενοι  των 
μηχανημάτων   που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίστανται, εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος 
Ρόδου, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού 
έργου. 

· Ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αποζημίωση από ατυχήματα προς τρίτους ή από 
βλάβες και φθορές σε υλικά, οχήματα, δίκτυα κλπ. που πιθανά μπορεί να προκληθούν κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης ή εξ’ αιτίας της πραγματοποιηθείσας εργασίας. 

· Κατά την εκτέλεση της εργασίας δεν θα πρέπει να θίγεται η υπάρχουσα βλάστηση. Φύκια θα 
απομακρύνονται στην περίπτωση όπου εκβρασθούν από τη θάλασσα. 

· Τα προϊόντα καθαρισμού της επιφάνειας της παραλίας και αναμόχλευσης της άμμου που θα 
συλλέγονται από τον ανάδοχο, θα απομακρύνονται άμεσα με ευθύνη του αναδόχου σε κατάλληλο χώρο 
απόθεσης απορριμμάτων ή φερτών υλικών. 

· Συνολικά ο ανάδοχος θα πρέπει να εργαστεί τουλάχιστον επτά (7) τυπικές μέρες γι’ αυτή τη περιοχή 
στην αρχή της σεζόν και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ορίσει η επιχείρηση. 

· Ενώ κατά το δεύτερο (ενδιάμεσο) καθαρισμό θα απαιτηθεί ο ίδιος εξοπλισμός και προσωπικό για 
τουλάχιστον τέσσερις (4) τυπικές μέρες εργασίας. 

· Κατά τη διάρκεια και στο τέλος των εργασιών θα πρέπει να παραδίδει στον επιβλέποντα το σύνολο με 
τα στοιχεία χρήσης μηχανημάτων και απασχόλησης προσωπικού.  

· Ελλιπής εργασία ή οργάνωση της εργασίας με ανεπάρκεια προσωπικού ή μηχανημάτων συνεπάγεται τη 
περικοπή του αντίστοιχου οικονομικού τιμήματος. 

· Η περικοπή του αντικειμένου θα γίνεται ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής στην οποία δεν έγιναν σωστά οι 
απαιτούμενες εργασίες θα κοστολογείται ως εξής : 2.500,00Ευρώ/Χλμ 

· Η μη χρήση των απαιτούμενων χειρωνακτών θα σημαίνει τη περικοπή αντικειμένου 100 ευρώ ανά 
ημέρα εργασίας και ανά άτομο. 
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· Οποιαδήποτε αντισυμβατική ή λανθασμένη ή ελλειπής εργασίας θα επιβάλει ρήτρα 500 ευρώ ανά 
ημέρα εργασίας. 

· Ευθύνη της επιβολής των σχετικών ρητρών και περικοπών έχει ό επιβλέποντας των εργασιών. 

· Ο καθαρισμός θα γίνει  σε δύο  περιόδους  ώστε οι παραλίες να λειτουργούν σωστά όλη την 
καλοκαιρινή περίοδο. Ο πρώτος καθαρισμός θα γίνει τον μήνα Μάιο του 2016 και ο δεύτερος τον το 
δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου του 2016.  

· Στον δεύτερο καθαρισμό ο Δήμος Ρόδου διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο καθαρισμού (με 
μηχανοκίνητα μέσα ή όχι), καθώς μετά την εγκατάσταση των διαφόρων δραστηριοτήτων στις παραλίες, 
μπορεί σε κάποιες να μη μπορεί να γίνει καθαρισμός με μηχανικά μέσα και να πρέπει να γίνει 
χειρωνακτικά. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των αξιοποιούμενων παραλιών καθαρίζεται από 
τους μισθωτές κατά τη θερινή περίοδο , στο δεύτερο καθαρισμό έχει υπολογιστεί ότι θα καθαριστεί το 
40% του αρχικού χώρου καθαρισμού και οι ανάλογες επιφάνειες και περιοχές. 

· Εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση του Δήμου Ρόδου μπορεί μέρος του ενδιάμεσου καθαρισμού να 
γίνει στο στάδιο του αρχικού καθαρισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και χωρίς να αλλάξει ή 
τροποποιηθεί το συνολικό οικονομικό αντικείμενο. Ειδικά δε σε περιπτώσεις μεταφοράς μεγάλων 
ποσοτήτων άμμου , για τη σωστή διάστρωση των επιφανειών , όπου θα απαιτηθεί μεγαλύτερος χρόνος 
αρχικής εργασίας του φορτωτή εκσκαφέα και του φορτηγού. 

· Η ακριβής ημερομηνία έναρξης των περιόδων αυτών, η σειρά καθαρισμού των παραλιών και των 
υπολοίπων εκτάσεων καθώς και ο τρόπος καθαρισμού τους  θα καθοριστεί  από το Δήμο Ρόδου 

· Κάθε περίοδος καθαρισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός  15  ημερών.  

· Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής.  

· Μη έγκαιρη εκτέλεση εργασιών θα σημαίνει επιπλέον περικοπή του οικονομικού αντικειμένου κατά 
500 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης. 

· Επαναλαμβανόμενα λάθη , παραλείψεις ή καθυστέρηση κατά την εκτέλεση των εργασιών θα οδηγήσει 
στην έκπτωση του αναδόχου μετά τη λήψη σχετικής απόφασης από το Δήμο Ρόδου. 

· Ο πραγματικός χρόνος καθαρισμού ( αρχικού και ενδιάμεσου) θα καθοριστεί από τον εντεταλμένο 
σύμβουλο για θέματα παραλιών , και θα εξαρτηθεί και από τα καιρικά φαινόμενα ( ισχυροί βόρειοι ή 
νότιοι άνεμοι) , τα οποία μπορούν να καταστρέψουν μέρος των εργασιών του αναδόχου. Μέσα στη 
σύμβαση θα συμπεριληφθούν αυτές οι συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες. 

· Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Δήμου Ρόδου. για κατασκευή οποιασδήποτε 
αποθήκης άμμου , σε οποιαδήποτε παραλία της ζητηθεί αυτό , καθώς και όλες οι μεταφορές άμμου και 
άλλων χωματουργικών υλικών που απαιτούνται κατά την αρχική διάστρωση των παραλιών. Είναι 
υποχρέωση του ενδιαφερόμενου αναδόχου να ενημερωθεί από τους υπεύθυνους της εταιρείας για τις 
ανάγκες σε αποθήκες άμμου στις παραλίες ( σημεία , ποσότητες και χρόνος κατασκευής αποθηκών 
άμμου) πριν το διαγωνισμό, ώστε να το συμπεριλάβει στα έξοδα του και συνεπώς στην οικονομική 
προσφορά του. 

 

 

ΘΕΜΑ 14
ο 
                                                                            (Απόφ. Αρ.146/2016  (Α.Δ.Α: 7ΨΤΩΩ1Ρ-Α1Β)   

Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης πρόχειρου  διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό 
παραλιών Δ.Ε.  Αταβύρου, Πεταλουδών, Καμείρου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 47.000,00 ευρώ με ΦΠΑ   

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/26814/11-04-2016) 

 

    Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τετάρτη, 4η Μαΐου 2016 και 
ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 512/7-9-2014 «περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του 
Ν.3852/2010 και την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 43/6-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών», και απόφαση Δημάρχου, 
αριθ. 3042/15-9-2014 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Περδίκη Ιωάννη, με αριθμ. πρωτ. 2/32500/28-04-2016, η οποία 
κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010. 
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 επτά (7) μέλη και ονομαστικά: 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ : τους κ.κ.: 1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρο,  2. Κορωναίο Ιωάννη, 3. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 4. 

Ψυλλάκη Βασίλειο, 5. Ατσίδη Ελπίδα,  6. Κυριαζή Στέφανο, 7. Mανωλάκη Αλέξανδρο,  
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Μουτάφη Δήμο - Μιχαήλ (δικαιολογημένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως 
προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010), από τον κ. Κυριαζή Στέφανο ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος 
της πλειοψηφίας, 2. Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη Βασιλική (δικαιολογημένη), η οποία αναπληρώνεται, όπως 
προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010), από τον κ. Παρδαλό Στέργο, ως δεύτερο αναπληρωματικό μέλος 
της πλειοψηφίας,  ο οποίος αν και κλήθηκε δεν παρέστη στη συνεδρίαση, 3. Δράκο Μιχαήλ (δικαιολογημένος), 
ο οποίος αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010), από τον κ. Τοκούζη Παναγιώτη 
ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν παρέστη στη συνεδρίαση, 4. 

Σπανό-Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικαιολογημένος) ο οποίος αναπληρώνεται όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 
του Ν.3852/2010), από τον κ. Μανωλάκη Αλέξανδρο ως τρίτο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας λόγω 
έλλειψης άλλων αναπληρωματικών μελών της μειοψηφίας, 5. Παναή Ευαγγελία (δικαιολογημένη), 
   

παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, της Γραμματέως της Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου, κ. Μακρή 
Τριανταφυλλιάς και της κ. Παπαγεωργίου Μαρίας υπαλλήλου του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, του  κου 
Μπεκιάρη Αλέξανδρου προϊσταμένου τμήματος παρακολούθησης έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών, του κου Στρατή Στέφανου, νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου και της κυρίας Κωτσάκη 
Βικτωρίας υπαλλήλου του λογιστηρίου  
 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 
Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/26814/11-04-2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και προτείνονται οι όροι 
διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό παραλιών 
Δ.Ε. Αταβύρου, Πεταλουδών, Καμείρου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 47.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (κωδ. 30-

6262.0006), ως κατωτέρω: 
 

«Θέμα :  Καθαρισμός παραλιών Δ.Ε. Ατταβύρου, Πεταλουδών, Καμείρου. 
3. Παρακαλώ, όπως σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 (Νόμος 

Καλλικράτης) ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση 
πιστώσεων του προϋπολογισμού. Κατόπιν τούτου αιτούμαστε την διάθεση της πίστωσης για τους 
κωδικούς του προϋπολογισμού για τον «Καθαρισμό των παραλιών Δ.Ε. Ατταβύρου, Πεταλουδών, 
Καμείρου» ως κάτωθι. 
Κωδικός Αιτηθέν ποσό 

30-6262.0006 47.000,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ: 47.000,00 

4. Παρακαλώ να προβείτε στην έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού 
για την παροχή εργασίας «Καθαρισμό παραλιών Δ.Ε. Ατταβύρου, Καμείρου» ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 47.000,00€ (ΚΑ30-6262.0006 ).» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τους όρους της διακήρυξης για την 
υπηρεσία «Καθαρισμό παραλιών Δ.Ε. Αταβύρου, Πεταλουδών, Καμείρου», κλήθηκαν από τον πρόεδρο της 
Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
23. την, υπ’ αριθμ. 2/26814/11-04-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών 

Δήμου Ρόδου, 
24. το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
Εγκρίνει τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για τον «Καθαρισμό παραλιών Δ.Ε. Αταβύρου, 
Πεταλουδών, Καμείρου», (κωδ.30/6262.0006), προϋπολογιζόμενης αξίας 47.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και με τους 
κάτωθι όρους:  
 

Ο Δήμος Ρόδου προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου με πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  και 
κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για τον καθαρισμό και τη διάστρωση των παραλιών των Δημοτικών 
Ενοτήτων ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ του Δήμου Ρόδου για το έτος 2016.  
Η προκηρυσσόμενη ανάθεση έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό  38.052,00. ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.  
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ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ανάδοχος θα παρέχει το σχετικό μηχανολογικό εξοπλισμό σύμφωνα με τη Τεχνική Περιγραφή καθώς 
και το απαιτούμενο εργατικό προσωπικό για τον καθαρισμό των παραλιών ( με μηχανικά μέσα ή χειρωνακτικά). 
Οι εργασίες που θα εκτελεί είναι ο καθαρισμός (κοσκίνισμα) της άμμου  και η διάστρωση αυτής. Σε ορισμένα 
σημεία που θα υποδειχθούν από το Δήμο Ρόδου θα γίνεται ο καθαρισμός μόνο χειρωνακτικά, χωρίς καμία 
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

Με ευθύνη του αναδόχου θα γίνεται αποκομιδή των προϊόντων του καθαρισμού και η μεταφορά στους 
χώρους εναπόθεσης των απορριμμάτων. η εκτέλεση των εργασιών από μέρους του αναδόχου είναι υποχρεωτική 
ακόμα κι αν η πρόσβαση στις ακτές είναι δύσκολη εξαιτίας στενών δρόμων ή ελλείψει οδικού δικτύου.  

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο
 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού είναι κατά σειρά ισχύος τα εξής: 
· η Σύμβαση 

· η Διακήρυξη 

· η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

· η Τεχνική Περιγραφή 

· η Υποβληθείσα Προσφορά 

Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις: 
α) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν3463/2006) 
β) του Ν. 3852/2010: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Καλλικράτης 

γ)Π.Δ.28/80 (ΦΕΚ Α’ 11): περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησεως. 
ε) την με αριθμό  ………………… απόφαση του Δήμου Ρόδου περί έγκρισης όρων της διακήρυξης του 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό των παραλιών των δημοτικών ενοτήτων 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ , ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ του Δήμου Ρόδου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα είναι πρόχειρος , μειοδοτικός. ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε 
38.052,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 
επί της προϋπολογιζομένης δαπάνης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης).  

Λοιπά τεχνικά στοιχεία, κατάλογος αντίστοιχων εκτελεσμένων έργων και οτιδήποτε αποδεικνύει την ικανότητα 
του αναδόχου θα συνεκτιμηθούν σε σχέση με την οικονομική προσφορά, ώστε η επιχείρηση να καταλήξει στην 
επιλογή αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 4Ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

4.1. Στον υπόψη διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής  έχουν Ελληνικοί και αλλοδαποί οικονομικοί φορείς 
(επιχειρήσεις) παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις είτε 
αυτοτελώς είτε εν συμπράξει θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, το απαραίτητο προσωπικό και 
τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις για την εκτέλεση 
των οριζόμενων στην παρούσα διακήρυξη εργασιών. 
Οι συμπράξεις επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη 
νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. όμως για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να 
συσταθεί Κοινοπραξία με σκοπό την εξυπηρέτηση της σύμβασης. η νομική μορφή της εταιρείας, το περιεχόμενο 
του συστατικού εγγράφου και οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον ανάδοχο παρουσιάζονται αναλυτικά στα 
τεύχη του διαγωνισμού. 
Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στον διαγωνισμό μιας επιχείρησης σε περισσότερες από 
μίας συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων) 
4.2. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:  
όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις 
συμβατικές τους υποχρεώσεις. 
4.3. Δικαίωμα απόρριψης προσφοράς 

η επιτροπή διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, ανεξάρτητα από το στάδιο 
στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός ή για οποιονδήποτε λόγο. Απόρριψη προσφοράς δεν δημιουργεί κανένα 
δικαίωμα για τον προσφέροντα. 
Όλα τα πιστοποιητικά που ζητούνται θα πρέπει να είναι πρόσφατα ή εντός  των ορίων που ισχύουν. 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

5.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία το Δήμο Ρόδου, 
…………………………………………………….. τηλέφωνο ………………………, φαξ 
…………………………. τα παραπάνω τεύχη και από  την ιστοσελίδα ……………………….. 
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5.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης και 
για το περιεχόμενο των τευχών του παρόντος διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την 
ημέρα της δημοπρασίας από το Δήμο Ρόδου η απάντηση πρέπει να δοθεί το αργότερο μέχρι και τρεις (3) μέρες 
από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών. καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου 
των τευχών του διαγωνισμού ή των προσφορών δεν γίνεται δεκτή. 
5.3. Η υποβολή προσφοράς σημαίνει αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων 
ανεξαιρέτως των όρων της διακήρυξης. 
5.4 Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
5.5   Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 
α) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 

σε αυτό και το είδος των εργασιών τους, που  έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
       β)Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί ενημέρωσης ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
       γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί ενημέρωσης ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις  κατά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

δ) Ταυτότητα για φυσικό πρόσωπο ή παραστατικό εκπροσώπησης για εταιρεία. Οι ανώνυμες εταιρείες 
εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, οι εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.  

Εάν οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά.  

Όταν αφορά φυσικό πρόσωπο η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της 
εταιρείας. Επίσης υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις 
όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία. 

ε) Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα, όπως και ότι έλαβε γνώση των επιτόπιων συνθηκών με εκτίμηση των ιδιαίτερων 
τυχόν προβλημάτων που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την 
εκτέλεση της εργασίας.  
στ) Προκειμένου για διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.  
ι) Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος δεν  τελεί  υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση , πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση . 
ια) Αποδεικτικά ότι έχουν ασχοληθεί και στο παρελθόν με παρόμοιες εργασίες προσκομίζοντας κατάσταση 
φορέων του Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α.) όπως και ιδιωτών όπου   έχουν αναλάβει παρόμοιες εργασίες. 
ιβ)Πίνακας του μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτουν που να καλύπτει  τα μηχανήματα που 
αναφέρονται στην μελέτη  και θα προσδιορίζεται το είδος του οχήματος, ο αριθμός κυκλοφορίας, η ισχύς 
του κινητήρα, τεχνικά στοιχεία δηλαδή έντυπα εργοστασίου κατασκευής (μόνο για τα ελκόμενα 
μηχανήματα). Επίσης θα αναφέρονται στοιχεία ιδιοκτησίας για κάθε μηχάνημα ιδιόκτητο ή μισθωμένο. ο 
ελάχιστος εξοπλισμός αναφέρεται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει κατά τη μέρα διενέργειας του διαγωνισμού να έχουν στην κυριότητα τους ως 
ιδιόκτητα περίπου το 50% του εξοπλισμού και τα συμφωνητικά μίσθωσης για το υπόλοιπο 50%. Δηλαδή θα 
πρέπει να έχουν στη κυριότητα τους ως ιδιόκτητα τη μέρα του διαγωνισμού τουλάχιστον τα εξής : 

· Ένα (1) τουλάχιστον ακτοκαθαριστή σύμφωνα με τη Τεχνική Περιγραφή. 
· Ένα (1) τουλάχιστον μηχάνημα έργου εκ των τριών προβλεπόμενων σύμφωνα με τη Τεχνική 

Περιγραφή. 
· ιγ) Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος  δέχεται να προβεί στην επίδειξη του εξοπλισμού 

του σε παραλίες του Δήμου. 
Στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, σε χωριστό κεφάλαιο πρέπει να αναφέρουν τα εξής: 
       α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 
       β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 
       γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 
       δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 
εργαζομένων. 
        ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
      στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο
 : ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι καταθέσεις των προσφορών θα γίνει στην αρμόδια επιτροπή σε κλειστό φάκελο, σφραγισμένο που θα 
αναγράφονται εξωτερικά 
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13. η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 

14. Προς : ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

15. ο τίτλος του διαγωνισμού «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ , ΚΑΜΕΙΡΟΥ 
ΚΑΙ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ» 

16. τα στοιχεία του διαγωνιζομένου 

17. η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

18. Εντός του φακέλου θα υπάρχει κλειστός φάκελος της οικονομικής προσφοράς. Προσφορές που 
υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο
 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ώρα που ορίστηκε για την επίδοση των προσφορών η επιτροπή προχωρεί στην αποσφράγιση των 
φακέλων και αφού ελεγχθούν τα δικαιολογητικά και θα μονογραφηθούν, η επιτροπή θα προχωρήσει στον 
αποκλεισμό όσων δεν πληρούν τους όρους του διαγωνισμού. στην συνέχεια θα ανοιχθούν οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών. η επιτροπή θα ανακηρύξει ανάδοχο αυτόν που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης (χαμηλότερη προσφορά). Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός με τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που 
περισσότεροι του ενός προσέφεραν την ίδια τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. 
 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις 

8.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής 
κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 
Εντός του μισού του χρονικού διαστήματος από την γνωστοποίηση της διακήρυξης έως και την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες 
αποστολής ή παραλαβής της πρόσκλησης και της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν 
προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισμού και η 
σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι 
λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 

β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν, μόνο από 
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για 
λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη 
εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν 
επιφέρει αναβολή διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη 
γνωμοδότησή της στο Δήμο Ρόδου η οποία τελικά αποφασίζει. 

8.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν 
γίνονται δεκτές. 

8.3 Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον 
ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο;   ΣΥΜΒΑΣΗ 

9.7 Ο Δήμος Ρόδου διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό αν κατά την κρίση της δεν 
εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του. 

9.8 Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου Ρόδου και σε χρόνο όχι 
μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/80 κυρώσεις. 

9.9 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την πρόσκληση για υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται 
αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο
  

Τιμή Προσφοράς - Κρατήσεις 

10.1 Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε 
ΕΥΡΩ . 

10.2  Όλες οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο 

10.3 Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται με την δαπάνη δημοσιεύσεως της περίληψης της διακήρυξης στον τύπο. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο
  

Γλώσσα σύνταξης προσφορών 

Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο
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Τρόπος Πληρωμής 

13.1 Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει σε δύο δόσεις, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών του κάθε σταδίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο
  

Αυξομειώσεις ποσοτήτων 

Δεν επιτρέπεται καμία αυξομείωση ποσοτήτων.. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Διάρκεια Εκτέλεσης Εργασιών 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τις 30-10-2016 και τίθεται εν ισχύ από της υπογραφής της σύμβασης .  
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Ειδικοί όροι 
· Το προσωπικό το οποίο διαχειρίζεται τον μηχανολογικό εξοπλισμό πρέπει να είναι κατάλληλα 

εκπαιδευμένο και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. 
· Ο εξοπλισμός ασφάλειας του προσωπικού που θα εκτελεί την εργασία θα αποτελείται από στολή 

εργασίας και όλα όσα ορίζει η σχετική εν ισχύ νομοθεσία. 
· Θα καλύψει το Δήμο Ρόδου σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών (έντονα καιρικά φαινόμενα) με 

εφαρμογή ανεξαρτήτως προκαθορισμένου προγράμματος. 
· Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και 

ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 
ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν 
νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι εργαζόμενοι  των 
μηχανημάτων   που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίστανται, εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος 
Ρόδου, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού 
έργου. 

· Ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αποζημίωση από ατυχήματα προς τρίτους ή από 
βλάβες και φθορές σε υλικά, οχήματα, δίκτυα κλπ. που πιθανά μπορεί να προκληθούν κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης ή εξ’ αιτίας της πραγματοποιηθείσας εργασίας. 

· Κατά την εκτέλεση της εργασίας δεν θα πρέπει να θίγεται η υπάρχουσα βλάστηση. Φύκια θα 
απομακρύνονται στην περίπτωση όπου εκβρασθούν από τη θάλασσα. 

· Τα προϊόντα καθαρισμού της επιφάνειας της παραλίας και αναμόχλευσης της άμμου που θα 
συλλέγονται από τον ανάδοχο, θα απομακρύνονται άμεσα με ευθύνη του αναδόχου σε κατάλληλο χώρο 
απόθεσης απορριμμάτων ή φερτών υλικών. 

· Συνολικά ο ανάδοχος θα πρέπει να εργαστεί τουλάχιστον πέντε (5) μέρες γι’ αυτή τη περιοχή στην 
αρχή της σεζόν και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ορίσει η επιχείρηση.  

· Ενώ κατά το δεύτερο (ενδιάμεσο) καθαρισμό θα απαιτηθεί ο ίδιος εξοπλισμός και προσωπικό για 
τουλάχιστον τρεις (3) μέρες εργασίας. 

· Κατά τη διάρκεια και στο τέλος των εργασιών θα πρέπει να παραδίδει στον επιβλέποντα το σύνολο με 
τα στοιχεία χρήσης μηχανημάτων και απασχόλησης προσωπικού.  

· Ελλιπής εργασία ή οργάνωση της εργασίας με ανεπάρκεια προσωπικού ή μηχανημάτων συνεπάγεται τη 
περικοπή του αντίστοιχου οικονομικού τιμήματος. 

· Η περικοπή του αντικειμένου θα γίνεται ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής στην οποία δεν έγιναν σωστά οι 
απαιτούμενες εργασίες θα κοστολογείται ως εξής : 2.500,00Ευρώ/Χλμ 

· Η μη χρήση των απαιτούμενων χειρωνακτών θα σημαίνει τη περικοπή αντικειμένου 100 ευρώ ανά 
ημέρα εργασίας και ανά άτομο. 

· Οποιαδήποτε αντισυμβατική ή λανθασμένη ή ελλειπής εργασίας θα επιβάλει ρήτρα 500 ευρώ ανά 

ημέρα εργασίας. 
· Ευθύνη της επιβολής των σχετικών ρητρών και περικοπών έχει ό επιβλέποντας των εργασιών. 
· Ο καθαρισμός θα γίνει  σε δύο  περιόδους  ώστε οι παραλίες να λειτουργούν σωστά όλη την 

καλοκαιρινή περίοδο. Ο πρώτος καθαρισμός θα γίνει τον μήνα Μάιο του 2016 και ο δεύτερος τον το 
δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου του 2016.  

· Στον δεύτερο καθαρισμό ο Δήμος Ρόδου διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο καθαρισμού (με 
μηχανοκίνητα μέσα ή όχι), καθώς μετά την εγκατάσταση των διαφόρων δραστηριοτήτων στις παραλίες, 
μπορεί σε κάποιες να μη μπορεί να γίνει καθαρισμός με μηχανικά μέσα και να πρέπει να γίνει 
χειρωνακτικά. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των αξιοποιούμενων παραλιών καθαρίζεται από 
τους μισθωτές κατά τη θερινή περίοδο , στο δεύτερο καθαρισμό έχει υπολογιστεί ότι θα καθαριστεί το 
40% του αρχικού χώρου καθαρισμού και οι ανάλογες επιφάνειες και περιοχές. 

· Εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση του Δήμου Ρόδου μπορεί μέρος του ενδιάμεσου καθαρισμού να 
γίνει στο στάδιο του αρχικού καθαρισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και χωρίς να αλλάξει ή 
τροποποιηθεί το συνολικό οικονομικό αντικείμενο. Ειδικά δε σε περιπτώσεις μεταφοράς μεγάλων 
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ποσοτήτων άμμου , για τη σωστή διάστρωση των επιφανειών , όπου θα απαιτηθεί μεγαλύτερος χρόνος 
αρχικής εργασίας του φορτωτή εκσκαφέα και του φορτηγού. 

· Η ακριβής ημερομηνία έναρξης των περιόδων αυτών, η σειρά καθαρισμού των παραλιών και των 
υπολοίπων εκτάσεων καθώς και ο τρόπος καθαρισμού τους  θα καθοριστεί  από το Δήμο Ρόδου 

· Κάθε περίοδος καθαρισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός  15  ημερών.  
· Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής.  
· Μη έγκαιρη εκτέλεση εργασιών θα σημαίνει επιπλέον περικοπή του οικονομικού αντικειμένου κατά 

500 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης. 
· Επαναλαμβανόμενα λάθη, παραλείψεις ή καθυστέρηση κατά την εκτέλεση των εργασιών θα οδηγήσει 

στην έκπτωση του αναδόχου μετά τη λήψη σχετικής απόφασης από το Δήμο Ρόδου. 
· Ο πραγματικός χρόνος καθαρισμού (αρχικού και ενδιάμεσου) θα καθοριστεί από τον εντεταλμένο 

σύμβουλο για θέματα παραλιών, και θα εξαρτηθεί και από τα καιρικά φαινόμενα (ισχυροί βόρειοι ή 
νότιοι άνεμοι), τα οποία μπορούν να καταστρέψουν μέρος των εργασιών του αναδόχου. Μέσα στη 
σύμβαση θα συμπεριληφθούν αυτές οι συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες. 

· Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Δήμου Ρόδου. για κατασκευή οποιασδήποτε 
αποθήκης άμμου, σε οποιαδήποτε παραλία της ζητηθεί αυτό, καθώς και όλες οι μεταφορές άμμου και 
άλλων χωματουργικών υλικών που απαιτούνται κατά την αρχική διάστρωση των παραλιών. Είναι 
υποχρέωση του ενδιαφερόμενου αναδόχου να ενημερωθεί από τους υπεύθυνους του Δήμου για τις 
ανάγκες σε αποθήκες άμμου στις παραλίες (σημεία, ποσότητες και χρόνος κατασκευής αποθηκών 
άμμου) πριν το διαγωνισμό , ώστε να το συμπεριλάβει στα έξοδα του και συνεπώς στην οικονομική 
προσφορά του. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Ρόδου προτίθεται να προχωρήσει στο καθαρισμό και τη διάστρωση 
των παραλιών των Δημοτικών Ενοτήτων ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ , ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ για την χρονική 
περίοδο από  Μάιο  έως Αύγουστο  του έτους 2016. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τις παραλίες του νησιού επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι μεγάλος αριθμός επισκεπτών. Ως εκ τούτου 
δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα για την εμφάνιση τους. Ο καθαρισμός των παραλιών είναι αναγκαίος  για την σωστή 
λειτουργία τους την θερινή περίοδο.  
Οι παραλίες που θα καθαριστούν τόσο με τη χρήση μηχανημάτων όσο και χειρωνακτικά είναι οι εξής: 

· Το σύνολο των παραλιών της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων, μήκους τουλάχιστον 4,0 χλμ. 
· Τμήμα των παραλιών της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου, μήκους τουλάχιστον 4,0 χλμ. 
· Τμήμα των παραλιών της Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου, μήκους τουλάχιστον 3,0 χλμ. 

Στα παραπάνω μήκη ισχύει η απαίτηση καθαρισμού ολόκληρου του πλάτους της παραλίας και σε 
καμία περίπτωση δεν θα μείνουν σημεία των παραλιών αυτών των ενοτήτων χωρίς καθαρισμό ή την 
απαιτούμενη διάστρωση. Η παράδοση τους από τον ανάδοχο θα είναι τέτοια ώστε να μπορούν απ’ ευθείας να 
χρησιμοποιηθούν από τους εκμισθωτές ή τους λουόμενους , χωρίς την απαίτηση καμίας περαιτέρω εργασίας. 

Ειδικά σε όλες τις οργανωμένες παραλίες όπου υπάρχει μίσθωση διαφόρων δραστηριοτήτων απαιτείται 
ή άρτια τελική διαμόρφωση, η άρτια διάστρωση της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
επιχείρησης, ώστε ο Δήμος Ρόδου να μην χρειάζεται να προβεί σε καμία περαιτέρω εργασία κατά τη παράδοση 

των παραλιών στους εκμισθωτές. Οι απαιτήσεις του Δήμου Ρόδου όσον αφορά τη τελική παραδοτέα ποιότητα 
των επιφανειών των παραλιών δεν μεταβάλλει το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, ούτε αποτελεί 
πρόσθετο οικονομικό αντικείμενο για τον ανάδοχο. 
 Η εργασία γενικά αποσκοπεί στον καθαρισμό της άμμου από διάφορα υλικά και απορρίμματα με ειδικό 
μηχάνημα αναμόχλευσης, τη διάστρωσης και την μεταφορά των προϊόντων του καθαρισμού. 

Επίσης σε όλες τις περιοχές θα γίνει  και καθαρισμός χειρωνακτικά και της ευρύτερης περιοχής από τα 
απορρίμματα (κάθε μεγέθους).  

Το σύνολο των προϊόντων καθαρισμού (κάθε είδους όπως απορρίμματα, φερτά υλικά,  μπάζα κ.α.) θα 
μεταφερθούν  από  τον ανάδοχο με δική του ευθύνη και δαπάνη, στον ΧΥΤΑ Ρόδου στην περιοχή Τσαίρι 
Κοσκινού και στους χώρους απόθεσης αδρανών υλικών του Δήμου. Ο Δήμος Ρόδου διατηρεί το δικαίωμα να  
διαφοροποιήσει τον τρόπο καθαρισμού (καθαρισμός με μηχανικά μέσα ή όχι) μετά τον πρώτο καθαρισμό.   
 Ο καθαρισμός των ακτών θα γίνει με ειδικά μηχανήματα – οχήματα  αυτοκινούμενα ή ελκόμενα με 
μεγάλη ιπποδύναμη σε βάθος μέχρι 30 εκατοστών προκειμένου να γίνει συλλογή σκουπιδιών  (παλιά 
αντικείμενα, ξύλα, πλαστικά, γυαλιά και οτιδήποτε άλλο έχει βγάλει η θάλασσα ή έχουν πετάξει οι άνθρωποι). 
 Σύμφωνα με το παράρτημα «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών διαμορφώσεων για απλή χρήση, 
εντός αιγιαλού παραλίας – περιορισμοί – συστάσεις «της ΚΥΑ Δ10Β 1053970/1672ΕΞ29.3.13 «δεν 
επιτρέπονται διαμορφώσεις με την χρήση μηχανημάτων  πέραν του κοσκινίσματος με στόχο τον καθαρισμό της 
άμμου. Για τον σκοπό αυτό ο καθαρισμός της παραλίας θα γίνει με μηχάνημα αμμοκαθαρισμού και 
κοσκινίσματος της  άμμου, σε βάθος μέχρι 15 ή 30 εκατοστών σε όλο το μήκος και το πλάτος των προσβάσιμων 
παραλιών του Δήμου, αφού προηγηθεί πλήρης επιφανειακός καθαρισμός από τα ογκώδη υλικά  (π.χ. πέτρες, 



 125 

ξύλα) καθώς και από τα απορρίμματα ανθρωπογενούς προέλευσης (π.χ. πλαστικά, μεταλλικά αντικείμενα, 
γυαλιά). 
 Στις περιοχές που δεν θα χρησιμοποιηθούν μηχανήματα, καθώς και σε τυχόν τμήματα παραλιών στα 
οποία δεν υπάρχει πρόσβαση για τα μηχανήματα, ο καθαρισμός θα γίνει χειρωνακτικά με προσωπικό του 
αναδόχου.  
 Και στις δύο περιπτώσεις, τα κάθε είδους απορρίμματα θα συγκεντρώνονται σε κατάλληλα σημεία, 
όπου από κει θα γίνεται φορτοεκφόρτωση τους και μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ Ρόδου και στους χώρους 
απόθεσης αδρανών υλικών που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη Ειδικότερα θα γίνουν οι εργασίες: 
Στις περιοχές με χρήση μηχανημάτων: 

7. αναμόχλευση και καθαρισμός των προϊόντων αναμόχλευσης 

8. φορτοεκφόρτωση, μεταφορά των  πάσης φύσεως απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Ρόδου στην 
περιοχή Τσαίρι Κοσκινού και στους χώρους απόθεσης αδρανών υλικών που θα 
υποδειχθούν και η απόθεση τους. 

9. ισοπέδωση των τμημάτων των παραλιών, διαμόρφωση της ακτογραμμής, άρτια 
παραδοτέα τελική επιφάνεια . 

Στις περιοχές χωρίς χρήση μηχανημάτων: 
V. καθαρισμός χειρωνακτικά όλων των απορριμμάτων και φερτών υλικών, κάθε μεγέθους  

και βάρους. 
VI. φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πάσης φύσεως απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Ρόδου 

στην περιοχή Τσαίρι Κοσκινού και απόθεση τους και στους χώρους απόθεσης αδρανών 
υλικών του νησιού. 

Ειδικά γι’ αυτή τη περιοχή θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο χειρωνακτικό καθαρισμό στα εξής σημεία: 
· Σε όλα τα δυσπρόσιτα σημεία στη περιοχή Μαντρικό. 
· Στη παραλία της Γλυφάδας 

· Στη περιοχή Φούρνοι στη Μονόλιθο 

· Στη περιοχή Κοπριάς 

 

Για το καθαρισμό θα απαιτηθεί συγκεκριμένος μηχανοκίνητος εξοπλισμός και συγκεκριμένος αριθμός 
χειρωνακτών για κάθε μέρα πιστοποιούμενης εργασίας.  

Πιο συγκεκριμένα για κάθε μία μέρα εργασίας απαιτείται από τον ανάδοχο: 
· Εργασία  καθαρισμού με δύο (2) ελκόμενους καθαριστές ακτών , οι οποίοι έχουν δυνατότητα 

καθαρισμού ως 20 στρέμματα ανά ώρα εργασίας και ανά μηχάνημα, επαρκή ικανότητα φόρτωσης 
σκουπιδιών και δυνατότητα απευθείας μεταφόρτωσης τους σε φορτηγό όχημα ή σε ανοιχτού τύπου 
κοντέινερ. 

· Ένα (1) φορτηγό όχημα, το οποίο θα φέρει γάντζο ή άλλο κατάλληλο μηχανισμό φόρτωσης ανοικτών 
κοντέινερ, ικανότητας ανάλογης του χώρου εργασίας και των απορριμμάτων που πρέπει να 
μεταφερθούν στο ΧΥΤΑ ΡΟΔΟΥ ή στη χωροθετημένη περιοχή απόθεσης αδρανών. Ειδικά για το 
φορτηγό όχημα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στον επιβλέποντα μηχανικό σε 
καθημερινή βάση τα παραστατικά εκφόρτωσης στο ΧΥΤΑ Β.Τριγώνου. 

· Ένα (1) φορτωτή εκσκαφέα, ικανότητας τέτοιας ώστε σε κάθε περιοχή να μπορεί να βοηθήσουν στο 
καθαρισμό, στη φόρτωση του φορτηγού οχήματος, και στη διάστρωση των αποθηκών άμμου, όπως 
γινόταν μέχρι και σήμερα. 

· Ένας (1) προωθητής γαιών ερπυστριοφόρος  ιπποδύναμης από 70 μέχρι 100 ΗΡ με δυνατότητα 
παρελκόμενου κλαδοσυλλέκτη για περισυλλογή κλαδιών και λοιπών απορριμμάτων και δυνατότητα 
απ’ ευθείας εκφόρτωσης σε ανοιχτό κοντέινερ απορριμμάτων ή σε φορτηγό όχημα. 

·   Ένας (1) προωθητής γαιών ερπυστριοφόρος  ιπποδύναμης από  140 HP ως 180 ΗΡ για τη σωστή 
διάστρωση του ανάγλυφου, σε σημεία όπου ο φορτωτής εκσκαφέας δεν μπορεί να εργαστεί και ο 
μικρός προωθητής δεν επαρκεί. Αυτό το όχημα θα πρέπει να διαθέτει κάθε απαραίτητο παρελκόμενο 
το οποίο θα εξασφαλίζει την άρτια τελική διάστρωση και καθαριότητα των παραλιών του νησιού.  

· Επαρκή αριθμό κοντέινερ απορριμμάτων ανοικτού τύπου, με δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης με 
γάντζο ή άλλο μέσο από το απαιτούμενο φορτηγό όχημα, και σε καμία περίπτωση λιγότερα από 
πέντε για κάθε περιοχή. 

· Επιπλέον απαιτούνται δύο (2) εργαζόμενοι ως χειρώνακτες, οι οποίοι συλλέγουν τα απορρίμματα σε 
σακούλες και τα φορτώνουν στο φορτηγό όχημα.  

Συνολικά ο ανάδοχος θα πρέπει να εργαστεί τουλάχιστον πέντε (5) μέρες γι’ αυτή τη περιοχή στην αρχή 
της σεζόν και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ορίσει η επιχείρηση.  

Ενώ κατά το δεύτερο (ενδιάμεσο) καθαρισμό θα απαιτηθεί ο ίδιος εξοπλισμός και προσωπικό για 
τουλάχιστον τρεις (3) μέρες εργασίας. 

Κατά τη διάρκεια και στο τέλος των εργασιών θα πρέπει να παραδίδει στον επιβλέποντα το σύνολο με τα 
στοιχεία χρήσης μηχανημάτων και απασχόλησης προσωπικού.  

Ελλιπής εργασία ή οργάνωση της εργασίας με ανεπάρκεια προσωπικού ή μηχανημάτων συνεπάγεται τη 
περικοπή του αντίστοιχου οικονομικού τιμήματος. 
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Η περικοπή του αντικειμένου θα γίνεται ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής στην οποία δεν έγιναν σωστά οι 
απαιτούμενες εργασίες θα κοστολογείται στα 2.500,00 Ευρώ/Χλμ 

Η μη χρήση των απαιτούμενων χειρωνακτών θα σημαίνει τη περικοπή αντικειμένου 100 ευρώ ανά 
ημέρα εργασίας και ανά άτομο. 

Οποιαδήποτε αντισυμβατική ή λανθασμένη ή ελλειπής εργασίας θα επιβάλει ρήτρα 500 ευρώ ανά 
ημέρα εργασίας. 

Ευθύνη της επιβολής των σχετικών ρητρών και περικοπών έχει ό επιβλέποντας των εργασιών. 
 Ο καθαρισμός θα γίνει  σε δύο  περιόδους  ώστε οι παραλίες να λειτουργούν σωστά όλη την 
καλοκαιρινή περίοδο. Ο πρώτος καθαρισμός θα γίνει τον μήνα Μάιο του 2016 και ο δεύτερος τον το δεύτερο 
δεκαήμερο του Ιουλίου του 2016. Στον δεύτερο καθαρισμό ο Δήμος Ρόδου  διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει 
τον τρόπο καθαρισμού (με μηχανοκίνητα μέσα ή όχι), καθώς μετά την εγκατάσταση των διαφόρων 
δραστηριοτήτων στις παραλίες, μπορεί σε κάποιες να μη μπορεί να γίνει καθαρισμός με μηχανικά μέσα και να 
πρέπει να γίνει χειρωνακτικά. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των αξιοποιούμενων παραλιών καθαρίζεται 
από τους μισθωτές κατά τη θερινή περίοδο , στο δεύτερο καθαρισμό έχει υπολογιστεί ότι θα καθαριστεί το 40% 
του αρχικού χώρου καθαρισμού και οι ανάλογες επιφάνειες και περιοχές. 
 Η ημερομηνία έναρξης των περιόδων αυτών, η σειρά καθαρισμού των παραλιών και των υπολοίπων 
εκτάσεων καθώς και ο τρόπος καθαρισμού τους  θα καθοριστεί  από το Δήμο Ρόδου. Κάθε περίοδος 
καθαρισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός  15  ημερών.   Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του Δήμου Ρόδου.       
 Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η μορφολογία της ακτής (Κ.Υ.Α. Δ10Β1053970/1672ΕΞ29.3.13, 
σύμφωνα με την οποία «απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει την φυσική μορφολογία και τα 
βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο 
χαρακτήρα αυτών»).  
 Επίσης θα πρέπει να τηρείτε η κάτωθι σχετική νομοθεσία :  
· Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ10Β 0005802 ΕΞ2014 3642/2014 - ΦΕΚ 1477/Β/6-6-2014 

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) υπουργικής απόφασης περί 
απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Ο 

· Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ2015 - ΦΕΚ 578/Β/9-4-2015 

Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού. 
· Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ10Β 0004110 ΕΞ 2014 2749/2014 - ΦΕΚ 1376/Β/29-5-2014 

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β΄ 328/13.02.2014) Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης περί απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, 
όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. 
· Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/2014 - ΦΕΚ 328/Β/13-2-2014 

Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού 

· Κοινή Υπουργική Απόφαση 1089532/Π.Ε./8205Π.Ε./2005 - ΦΕΚ Β-595/4-5-2005 

Στοιχεία καθορισμού αιγιαλού και παραλίας. 
· Νόμος 2971/2001 - ΦΕΚ Α-285/19-12-2001 (Κωδικοποιημένος) 

Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις. 
 Η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.Δ. 28/1980, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 38.052,00 €, χωρίς το Φ.Π.Α.   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1. Μηχανικός και χειρωνακτικός 

καθαρισμός παραλιών και ακτών  

περιοχής δημοτικών ενοτήτων 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ , ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ 

ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 

Κατ' 

αποκοπήν 

1 38.052,00 38.052,00 

   Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 38.052,00 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Ο Δήμος Ρόδου, με την παρούσα μελέτη προτίθεται να προχωρήσει στο καθαρισμό και τη διάστρωση 
των παραλιών των Δημοτικών Ενοτήτων ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ , ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ για την χρονική 
περίοδο από  Μάιο  έως Αύγουστο  του έτους 2016. 

Ο καθαρισμός της παραλίας θα γίνεται με μηχάνημα αμμοκαθαρισμού και κοσκινίσματος της άμμου, 
σε βάθος  30 εκατοστών σε όλες τις προσβάσιμες ακτές Δημοτικών Ενοτήτων ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ , ΚΑΜΕΙΡΟΥ 
ΚΑΙ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ του Δήμου Ρόδου, αφού προηγηθεί πλήρης επιφανειακός καθαρισμός από τα ογκώδη υλικά 
(π.χ. πέτρες, ξύλα κ.α.) καθώς και από τα απορρίμματα ανθρωπογενούς προέλευσης (π.χ. πλαστικά, μεταλλικά 
αντικείμενα, γυαλιά κ.α.) 

Σε περιοχές που θα υποδειχθούν από την αναθέτουσα αρχή και βρίσκονται πλησίον των παραλιών 
καθώς σε  τυχόν μη προσβάσιμα τμήματα των παραλιών ο καθαρισμός θα γίνει χειρωνακτικά χωρίς την χρήση 
μηχανικών μέσων. Θα απομακρυνθούν κάθε είδους απορρίμματα, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους. 
Τα απορρίμματα και από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις  θα συλλέγονται με ευθύνη του αναδόχου και θα 
απομακρύνονται άμεσα προς τον  χώρο απόρριψης με ευθύνη του ίδιου. 

Απαγορεύεται ρητά η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων (καύση, ανεξέλεγκτη απόρριψη κ.λ.π.) 

Ο καθαρισμός θα γίνει σε δύο περιόδους που θα καθοριστούν από την Δημοτική Επιχείρηση, όπως 
περιγράφηκε παραπάνω, ώστε οι παραλίες και οι υπόλοιπες εκτάσεις , να είναι καθαρές σε όλη την καλοκαιρινή 
περίοδο. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο κατάλληλο εξοπλισμό για την αποτελεσματική 
εφαρμογή του έργου. 
Ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός (Δεν αποτελεί τον εξοπλισμό εργασίας μίας τυπικής μέρας):  

· Εργασία  καθαρισμού με δύο (2) ελκόμενους καθαριστές ακτών , οι οποίοι έχουν δυνατότητα 
καθαρισμού ως 20 στρέμματα ανά ώρα εργασίας και ανά μηχάνημα , επαρκή ικανότητα φόρτωσης σκουπιδιών 
και δυνατότητα απευθείας μεταφόρτωσης τους σε φορτηγό όχημα ή σε ανοιχτού τύπου κοντέινερ. 

· Ένα (1) φορτηγό όχημα, το οποίο θα φέρει γάντζο ή άλλο κατάλληλο μηχανισμό φόρτωσης ανοικτών 
κοντέινερ , ικανότητας ανάλογης του χώρου εργασίας και των απορριμμάτων που πρέπει να μεταφερθούν στο 
ΧΥΤΑ ΡΟΔΟΥ ή στη χωροθετημένη περιοχή απόθεσης αδρανών. Ειδικά για το φορτηγό όχημα ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στον επιβλέποντα μηχανικό σε καθημερινή βάση τα παραστατικά 
εκφόρτωσης στο ΧΥΤΑ Β.Τριγώνου. 

· Ένα (1) φορτωτή εκσκαφέα , ικανότητας τέτοιας ώστε σε κάθε περιοχή να μπορεί να βοηθήσει στο 
καθαρισμό , στη φόρτωση του φορτηγού οχήματος, και στη διάστρωση των αποθηκών άμμου, όπως γινόταν 
μέχρι και σήμερα. 

· Ένας (1) προωθητής γαιών ερπυστριοφόρος  ιπποδύναμης από 70 μέχρι 100 ΗΡ με δυνατότητα 
παρελκόμενου κλαδοσυλλέκτη για περισυλλογή κλαδιών και λοιπών απορριμμάτων και δυνατότητα απ’ευθείας 
εκφόρτωσης σε ανοιχτό κοντέινερ απορριμμάτων ή σε φορτηγό όχημα . 

·   Ένας (1) προωθητής γαιών ερπυστριοφόρος  ιπποδύναμης από  140 HP ως 180 ΗΡ για τη σωστή 
διάστρωση του ανάγλυφου, σε σημεία όπου ο φορτωτής εκσκαφέας δεν μπορεί να εργαστεί και ο μικρός 
προωθητής δεν επαρκεί. Αυτό το όχημα θα πρέπει να διαθέτει κάθε απαραίτητο παρελκόμενο το οποίο θα 
εξασφαλίζει την άρτια τελική διάστρωση και καθαριότητα των παραλιών του νησιού.  

· Επαρκή αριθμό κοντέινερ απορριμμάτων ανοικτού τύπου , με δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης με 
γάντζο ή άλλο μέσο από το απαιτούμενο φορτηγό όχημα, και σε καμία περίπτωση λιγότερα από πέντε για κάθε 
περιοχή. 

· Επιπλέον απαιτούνται 2 εργαζόμενοι ως χειρώνακτες, οι οποίοι συλλέγουν τα απορρίμματα σε 
σακούλες και τα φορτώνουν στο φορτηγό όχημα.  

Ελάχιστο απασχολούμενο προσωπικό , ανά ημέρα εργασίας : 
· Δύο (2) χειριστές μηχανημάτων έργου για τους ελκόμενους καθαριστές. 
· Τρεις (3) χειριστές μηχανημάτων έργου για το λοιπό μηχανοκίνητο εξοπλισμό. 
· Ένας (1) οδηγός φορτηγού οχήματος με αντίστοιχη άδεια οδήγησης 

· Δύο (2)  χειρωνάκτες για την περισυλλογή και φόρτωση στο φορτηγό, κάθε είδους και βάρους 
απορριμμάτων σε χώρους και επιφάνειες γύρω από τις ακτές και σε μη προσβάσιμα σημεία σε μηχανήματα 
καθαρισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: το Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ247Α) του Π.Δ. 28/80 την με 
αρ. απόφαση Υπουργού Οικονομικού 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ1291/11.08.2010 τεύχος Β) . 
 

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Συγκρότηση συνεργείου και πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού για την καλή και σωστή εκτέλεση της 
εργασίας να διαθέτει τον ελάχιστο απαιτούμενο εξοπλισμό.  

1. Το προσωπικό το οποίο διαχειρίζεται τον μηχανολογικό εξοπλισμό πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο 
και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. 
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2.  Ο εξοπλισμός ασφαλείας του προσωπικού που θα εκτελεί την εργασία θα αποτελείται από στολή εργασίας 
και όλα όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία. 

3. Θα καλύψει τον Δήμο σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών (έντονα καιρικά φαινόμενα)  με εφαρμογή 
ανεξαρτήτως προκαθορισμένου προγράμματος. 

4. το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και 
ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου 
προσωπικού. σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η 
οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. οι εργαζόμενοι των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιεί ο 
ανάδοχος θα αντικαθίστανται, εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την 
ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου . 

5. ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αποζημίωση από ατυχήματα προς τρίτους ή από βλάβες 
και φθορές σε υλικά, οχήματα, δίκτυα κ.λ.π. που πιθανά μπορεί να προκληθούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης ή 
εξ αιτίας της πραγματοποιηθείσας εργασίας. 

6. υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρεται ότι έλαβε πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών 
με εκτίμηση των ιδιαιτέρων τυχόν προβλημάτων που αφορούν στην εκτέλεση  και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα 
την εκτέλεση της εργασίας αυτής. 

7. κατά την εκτέλεση  της εργασίας δεν θα πρέπει να θίγεται η υπάρχουσα βλάστηση. Φύκια θα 
απομακρύνονται στην περίπτωση όπου εκβρασθούν από την θάλασσα 

8. τα προϊόντα καθαρισμού της επιφάνειας της παραλίας και αναμόχλευσης της άμμου που θα συλλέγονται 
από τον ανάδοχο, θα  απομακρύνονται άμεσα με ευθύνη του αναδόχου σε κατάλληλο χώρο απόθεσης 
απορριμμάτων ή φερτών υλικών. 

9. υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρεται ότι αποδέχεται την επίδειξη λειτουργίας και 
αποτελεσματικότητας του μηχανήματος αμμοκαθαρισμού σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο που θα οριστεί από 
την Υπηρεσία. 

10. τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. 
τον ανάδοχο βαρύνουν επίσης οι δαπάνες δημοσίευσης της παραπάνω δημοπρασίας καθώς και τα λοιπά έξοδα 
του διαγωνισμού. 

11. Συνολικά ο ανάδοχος θα πρέπει να εργαστεί τουλάχιστον πέντε (5) μέρες γι’ αυτή τη περιοχή στην αρχή 
της σεζόν και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ορίσει η επιχείρηση.  

12. Ενώ κατά το δεύτερο (ενδιάμεσο) καθαρισμό θα απαιτηθεί ο ίδιος εξοπλισμός και προσωπικό για 
τουλάχιστον τρεις (3) μέρες εργασίας. 
· Κατά τη διάρκεια και στο τέλος των εργασιών θα πρέπει να παραδίδει στον επιβλέποντα το σύνολο με τα 
στοιχεία χρήσης μηχανημάτων και απασχόλησης προσωπικού.  
· Ελλιπής εργασία ή οργάνωση της εργασίας με ανεπάρκεια προσωπικού ή μηχανημάτων συνεπάγεται τη 
περικοπή του αντίστοιχου οικονομικού τιμήματος. 
 

Tα τεύχη δημοπρατήσεως αλληλοσυμπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά 

όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται παγίως. 
Τα τεύχη δημοπρατήσεως αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε συμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων 

εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται παγίως ως κάτωθι, εκτός εάν άλλως εις 

ειδικές περιπτώσεις εν τη Διακηρύξει Δημοπρασίας ορίζεται. 
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 28/80. 

Για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 
Επίσης κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 

των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών και ό,τι άλλο ειδικότερα ορίζεται να 

προσκομιστεί κατά την υπογραφή της Σύμβασης. 
Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, με βάση τα οποία θα γίνει η εκτέλεση του 

έργου, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά 
ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 
1 η Σύμβαση 

2 η Διακήρυξη 

3 η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4 η Τεχνική Περιγραφή 

5 η Υποβληθείσα Προσφορά 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
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Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και 
αμετάβλητες 

Αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου δεν τίθενται. 
Μετά την περαίωση του έργου ο ανάδοχος υποβάλλει στην διευθύνουσα το έργο υπηρεσία αίτηση για τη 

χορήγηση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Μη ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης συνεπάγεται 
αυτόματα την επιβολή της αντίστοιχης ποινικής ρήτρας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Η παράδοση και η παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, όπως 

αυτό θα εξειδικευτεί στη σύμβαση. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου , ή του συνόλου αυτού από 

υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται κυρώσεις 

σύμφωνα με τα παρακάτω: 
Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης, πέρα των δέκα ημερών, και οι υπηρεσίες δεν 

παρασχεθούν, τότε  ο Ανάδοχος  υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης 

ποσοστό 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου (η οποία προκύπτει αφού διαιρεθεί η συμβατική αξία 

του έργου με τον αριθμό ημερολογιακών ημερών). Σε κάθε περίπτωση το σύνολό του επιβαλλόμενου 

ποσού ως ποινικής ρήτρας δεν μπορεί να υπερβεί το 3% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

(συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). 
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο  αν δεν εκπληρώνει ή 

εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα 

υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 
Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν 

βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω  υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 
Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της 

Αναθέτουσα Αρχής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου. 
Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν 

το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. 
Σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε 

όλα τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ– ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  εκπονήσει  πρόγραμμα  της  εργασίας,  το  οποίο ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις της παρούσης Σ.Υ., που  θα  υποβληθεί  στην  Υπηρεσία που διευθύνει το έργο, μέσα σε προθεσμία  

πέντε  (05)  ημερών  από  την εγκατάστασή του. 
Η Υπηρεσία αποφαίνεται κατόπιν ελέγχου και για τυχόν τροποποιήσεις των προτάσεων του αναδόχου κ.λπ., και 
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή του, εκδίδει δε τη σχετική εγκριτική απόφαση. 
Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν  οι  ποσότητες των εργασιών. 
Το χρονοδιάγραμμα  θα  συνοδεύεται  από  έκθεση,  όπου  θα  περιγράφονται  αναλυτικά οι μέθοδοι  
εργασίας,  τα  μηχανήματα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  και   οι   αποδόσεις τους, ο αριθμός των εργατών κ.λπ. 
για τις κύριες δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν συγκεκριμένα την αξιοπιστία των προτεινομένων 

προτάσεων. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρμογή του 

χρονοδιαγράμματος και να το αναπροσαρμόζει στην περίπτωση  που έγινε απόκλιση από αυτό, ούτως ώστε 

να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του όλου έργου. 
Το  εν  λόγω  πρόγραμμα  κατασκευής  κλιμακώνεται  κατά   φάσεις   μέσα   στη συνολική προθεσμία που 

ορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσας για την εκτέλεση εργασιών κ.λπ. και συντάσσεται  με  βασική  

επιδίωξη  το  συντονισμό  των δραστηριοτήτων  προς απόδοση κατά το δυνατόν ολοκληρωμένων τμημάτων του 

έργου. 
Το πρόγραμμα, εφόσον η Υπηρεσία που  διευθύνει  το  έργο  κρίνει  ότι  είναι αναγκαίο, συντάσσεται με 

μορφή γραμμικού διαγράμματος. 
Το παραπάνω διάγραμμα που συντάσσεται αφορά και τον μηχανικό εξοπλισμό  και το προσωπικό ανάλογης 

εκπαίδευσης, που θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό να επιτευχθεί η εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
Ο ανάδοχος πρέπει να προμηθευτεί με δικές του δαπάνες όλα τα μηχανήματα και εργαλεία που είναι 
αναγκαία καθώς και το ανάλογου εκπαιδεύσεως προσωπικό (χειριστές κ.λπ.), για την εν γένει εκτέλεση των 

επί μέρους εργασιών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου το οποίο αναλαμβάνει. 
Διευκρινίζεται ότι, τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικά 

ασφαλείας εν ισχύει, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο  : ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η δια υποβολής προσφοράς συμμετοχή εις τον διαγωνισμό αποτελεί αλάθητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι 
έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει την θέση και τις τοποθεσίες παροχής των εργασιών και έχουν πλήρη 

γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης αυτών κυρίως σε ό,τι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές 

λήψεως υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως  προϊόντων εκσκαφής, τις  μεταφορές,  διάθεση, 
διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφαλίσεως εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, 
ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπελάσεως, τις συνήθως επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, 
τις διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης υδάτων και ποταμών, χειμάρρων ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες 

στον τόπο των εργασιών, την διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και 
ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή καταλλήλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το είδος και τα μέσα 

(μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών 

όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο ή την παρέμβαση 

Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας αλλά και οποιαδήποτε άλλα θέματα τα οποία καθ’ οιονδήποτε τρόπο μπορούν 

να επηρεάζουν τις εργασίες, την πρόοδο και το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της συμβάσεως. 
Δεν θα του αναγνωρισθεί καµία απαίτηση σχετική µε  αποζημίωση  κατά οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των 

παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων και των δυσχερειών κάθε είδους. Επίσης ο ανάδοχος 

αποδέχεται ότι έχει μελετήσει την Τεχνική Περιγραφή, καθώς και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της 

εργολαβίας τα οποία περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού και αποτελούν με τη διακήρυξη τη βάση 

της προσφοράς του καθώς και ότι ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 
Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει πληροφορίες που αφορούν 

την πραγματοποίηση των εργασιών δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο ανάδοχος βαρύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός με τις δαπάνες φόρων, τελών και κρατήσεων που 

ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης , εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο Ρόδου. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΝΕΕΣ, ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Εάν κατά την κατασκευή των έργων παραστεί ανάγκη αυξομειώσεως των ποσοτήτων εργασιών 

προβλεπόμενων από τη σύμβαση, ή εκτέλεση νέων εργασιών μη προβλεπόμενων σ' αυτή θα κοστολογηθούν 

βάσει του εγκεκριμένου τιμολογίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της  τέχνης  από ειδικευμένο προσωπικό κατά 

τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη, τους όρους της σύμβασης γενικά και τις εντολές του αρμόδιου οργάνου 

επίβλεψης του έργου. 
Για την ευθύνη τον  αναδόχου  για  ελαττώματα  που  διαπιστώνονται  μετά  την οριστική παραλαβή του 

έργου έχουν εφαρμογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ημερολόγιο του έργου. Η τήρηση του ημερολογίου είναι 
βασικός συμβατικός όρος. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ  

ΕΡΓΑΣΙΩΝ,   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Για την  παραλαβή των εργασιών ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80. 

Για την βεβαίωση περάτωσης των εργασιών θα συσταθε ί  αρμόδια η Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 
Ειδικότερα το έργο μετά την ολοκλήρωση του  και ακόμη  και  πριν από  την προσωρινή του παραλαβή θα 

πρέπει να παραδοθεί για χρήση. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 
Ο ανάδοχος οφείλει μόλις αποπερατώσει τις εργασίες και πριν από την προσωρινή παραλαβή τους, στη λήψη 

και εκτύπωση κατάλληλων φωτογραφιών κατά τις ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου κατά τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να μην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών, υπό ετέρων εργοληπτών, 
χρησιμοποιούμενων από τον κύριο του έργου για εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύμβασή του και 
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να διευκολύνει αυτήν δια των υπ αυτού χρησιμοποιουμένων μέσων (ικριωμάτων κ.λ.π.), ρυθμίζοντας έτσι την 

σειρά εκτέλεσης των εργασιών ώστε να μην παρεμβάλλονται εμπόδια στις  εκτελούμενες από τον κύριο του 

έργου ή από άλλους αναδόχους εργασίες. 
Η αποκατάσταση οιωνδήποτε φθορών ή ζημιών που θα προκληθούν από  υπαιτιότητα του αναδόχου σε 

οποιαδήποτε κατασκευή βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να 

επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν την ζημία ή φθορά στην πρότερα τους κατάσταση. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να διαθέτει στο Δήμο Ρόδου. οποτεδήποτε του ζητηθεί και 
οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα από την υπογραφή της σύμβασης ως την προσωρινή παραλαβή, 
επιβατικό αυτοκίνητο για επίσκεψη των έργων. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει με  δαπάνες του στο εργοτάξιο όλα τα προβλεπόμενα από τους 

όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/75, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 
Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση κάθε 

κατά νόμο άδειας καθιστάμενος αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για 

την εκτέλεση των εργασιών. 
Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την  τήρηση  στο  εργοτάξιο  όλων  των  στοιχείων που απαιτούνται από το 

νόμο για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ όλη την διάρκεια εκτέλεσης 

των εργασιών κατασκευής του έργου. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και  ασφαλείας  επί ατυχημάτων αστυνομικές 

διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη συμβεί στον ίδιο ή στο 

προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες ή παραλείψεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του 

έργου. 
Ο Ανάδοχος καθίσταται ο μόνος υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται 
στην μη λήψη των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στο Δήμο Ρόδου όλες τις απευθυνόμενες ή 

κοινοποιούμενες σ΄ αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με τα μέτρα ελέγχου και  
ασφαλείας σ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 
Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ΄ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά την εκτέλεση τον 

έργου απασχολούμενο προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό στο Ι.Κ.Α. 
και τα κατά κατηγορία  εργαζομένων  Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε 

εργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε 

αναγνωρισμένη από το Κράτος ασφαλιστική εταιρεία. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση να πάρει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο :  ΣΗΜΑΝΣΗ 
Στη σήμανση περιλαμβάνονται οι πινακίδες σήμανσης του εξωτερικού χώρου του εργοταξίου και της 

οριοθέτησης του χώρου του εργοταξίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΟΧΛΗΣΕΙΣ 
Θα λαμβάνονται από τον Ανάδοχο κατάλληλα μέτρα ώστε κατά την μεταφορά των υλικών από το χώρο 

εκτέλεσης των εργασιών αλλά και κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών να αποφεύγονται οι οχλήσεις 

από θορύβους ή τυχόν διακοπές λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Επίσης θα πρέπει να μην παρακωλύεται η 

διέλευση πεζών και οχημάτων από τους δρόμους στους οποίους το οικόπεδο του εν λόγω έργου έχει πρόσωπο. 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως δαπάνη του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τμήματος ν’ 
αφαιρέσει και να απομακρύνει εκ των πέριξ του τμήματος τούτου χώρων και γενικώς εκ των εργοταξίων κάθε 

προσωρινή εγκατάσταση τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, υλικά πλεονάζοντα χρήσιμα 

ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κ.λ.π, να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο το οποίο θα 

υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία του έργου και 
ισοπεδώσει τους χώρους επί των οποίων αυτά ήταν τοποθετημένα ή εγκατεστημένα να παραδώσει δε τελείως 

καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους πέριξ χώρους του εργοταξίου και γενικώς να μεριμνήσει για 

κάθε τι που απαιτείται για την παράδοση του έργου και την εύρυθμη λειτουργία του. 
Εάν εντός δέκα (10) ημερών από της εγγράφου υπομνήσεως του Δήμου Ρόδου δεν προβεί στην έναρξη και 
εντός ευλόγου προθεσμίας περαίωση των ανωτέρω εργασιών αυτές εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου 

εκπιπτόμενης της γενομένης δαπάνης εκ της πρώτης πληρωμής. 
 



 132 

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίσης θα είναι 2% του 
προϋπολογισμού της μελέτης (χωρίς  Φ.Π.Α.) του έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
Το έργο προϋπολογίσθηκε στο ποσό των  38.052,00 € χωρίς το Φ.Π.Α 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

133/2016 (ΑΔΑ: ΩΜ8ΕΩ1Ρ-ΝΕΦ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 
υποχρέωσης», που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις στον σχετικό Κ.Α., που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και 
καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο 
αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 15
ο 
                                                                           (Απόφ. Αρ.147/2016  (Α.Δ.Α: Ω4ΝΝΩ1Ρ-ΥΨΑ)   

Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημόσιου πρόχειρου  μειοδοτικού 
διαγωνισμού για «εκκενώσεις βοθρολυμμάτων στο Δήμο Ρόδου έτους 2016» ενδεικτικού προϋπολογισμού 
30.000,00 ευρώ με ΦΠΑ   

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/27295/12-04-2016) 

 

 Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της 
Δ/νσης Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/27295/12-04-2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και προτείνονται 
οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για 
«εκκενώσεις βοθρολυμμάτων στο Δήμο Ρόδου έτους 2016» ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ 
με ΦΠΑ (κωδ. 30-6276.0001), ως κατωτέρω: 
 

«Θέμα: Έγκριση-κατάρτιση όρων δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2016 

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατάρτιση της μελέτης και των όρων, για τη διεξαγωγή 
δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της “εκκένωσης λυμάτων βόθρων Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 
30/6276.0001)”.»  
 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τους όρους της διακήρυξης για 
«εκκενώσεις βοθρολυμμάτων στο Δήμο Ρόδου έτους 2016», κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
1. την, υπ’ αριθμ. 2/27295/12-04-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών 

Δήμου Ρόδου, 
2. το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Εγκρίνει τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για «εκκενώσεις βοθρολυμμάτων στο Δήμο Ρόδου 
έτους 2016»,  (κωδ.30/6276.0001), προϋπολογιζόμενης αξίας 30.000 ευρώ με ΦΠΑ και με τους κάτωθι όρους:  
1. Τη διενέργεια Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για «εκκενώσεις βοθρολυμμάτων στο Δήμο Ρόδου, έτους 
2016 (κωδ.30/6276.0001)», προϋπολογιζόμενης αξίας 30.000 ευρώ με ΦΠΑ και με τους κάτωθι όρους:  
2. Όροι διαγωνισμού: 
2.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, τηλ: 
22410-35445, την …………… ……/……/2016 και ώρα 09.00 μμ (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), 
ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.  
2.2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

§ Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα  
§ Συνεταιρισμοί 
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Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν κλειστή έγγραφη δακτυλογραφημένη προσφορά, με 
αντίγραφο, στην επιτροπή μέχρι και την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, 
επίσης, από:  

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, περί εγγραφής του σε αυτό, πρωτότυπο και με ισχύ για 
το έτος 2016, συναφές με το ζητούμενο αντικείμενο.  

2. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική του δραστηριότητα και ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των 
τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται χωρίς 
καμία επιφύλαξη. 

4. Ο συμμετέχων στη διαδικασία προμηθευτής θα πρέπει να αποδείξει ότι κατά την ημέρα του 
διαγωνισμού έχει στην ιδιοκτησία, με μίσθωση ή συνεκμεταλλεύσιμα, τουλάχιστον 2 βυτιοφόρα 19 και 
26 τόννων μικροβαρές για το έτος 2016, καθόσον οι ανάγκες εκκένωσης των λυμμάτων κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες είναι ιδιαιτέρως πιεστικές.  

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα δίδονται και σε απλές φωτοτυπίες χωρίς επικύρωση. Ισχύουν οι τεχνικές 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί στη μελέτη του διαγωνισμού. Οι τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται από την 
Οικονομική Επιτροπή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης και δεσμεύουν τα 2 μέρη 
μέχρι τη λήξη της προμήθειας. 
2.3. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά 
την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το 
ΦΠΑ, που θα λήγει στις 31/06/2017. Επίσης, και η ισχύς της προσφοράς θα έχει λήξη στις 31/06/2017. Μέσα 
σε αυτό το χρονικό διάστημα καμία αλλαγή στις προσφερόμενες τιμές δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία μας. Τέλος, 
μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την κατακύρωση της προμήθειας θα πρέπει να υπογραφεί σύμβαση με το 
μειοδότη ή τους μειοδότες προμηθευτές, η οποία θα λήγει σε ένα(1) χρόνο από την ημέρα της υπογραφής της. Η 
οικονομική προσφορά θα είναι φτιαγμένη σε πρόγραμμα word, σε πίνακα όμοιου με αυτού της μελέτης 
του διαγωνισμού, θα δίνεται και σε usb και θα τοποθετείται μέσα στο φάκελο της οικονομικής 
προσφοράς. Ρητά αναφέρεται ότι για την επιλογή του μειοδότη, θα ληφθεί υπόψη από την Υπηρεσία η έγγραφη 
προσφορά. 
2.4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε εξωτερικό φάκελο καλά σφραγισμένο, ο 
οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις, επί ποινή αποκλεισμού: 

v Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
v Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Φορέα που διενεργεί την 

προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). 

v Ο αριθμός της διακήρυξης(πρωτόκολλο ή η απόφαση Δημάρχου). 
v Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
v Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα, fax, 

e-mail, κτλ). 
Οι ως άνω ενδείξεις θα αναφέρονται και σε όλους τους εσωτερικούς κανόνες. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον εξωτερικό φάκελο προσφοράς 
τοποθετούνται όλα τα σχετικά έγγραφα με την προσφορά και ειδικότερα τα εξής, επί ποινή αποκλεισμού: 
 

· Όλα τα δικαιολογητικά με τα αντίγραφά τους που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2. (όχι 
κλειστά σε εσωτερικό φάκελο, χωρίς όμως και να απαγορεύεται η προσκόμιση σε ξεχωριστό 
εσωτερικό φάκελο με τίτλο «δικαιολογητικά συμμετοχής»). 

· Η οικονομική προσφορά δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο, κλειστή σε εσωτερικό φάκελο, 
με τίτλο «οικονομική προσφορά». 

· Οι τεχνικές προδιαγραφές, με αντίγραφο, των προκηρυχθέντων υπηρεσιών, συνοδευόμενες 
από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κλειστές σε εσωτερικό φάκελο με αντίγραφο, με τίτλο 
«τεχνική προσφορά».  

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους 
εκπροσώπους τους με σφραγίδα της εταιρείας. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται, είτε 
από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η 
προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη 
επιβάρυνση. Ο Δήμος έχει δικαίωμα να προμηθευτεί όχι λιγότερο από το 50% των προκηρυχθέντων 
υπηρεσιών, όρος που θα περιληφθεί και στη σύμβαση με το μειοδότη και θα περιλαμβάνει και τις 
συμβατικές ποσότητες. 

Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σε πίνακα ίδιο με αυτόν που περιλαμβάνεται στη μελέτη του 
διαγωνισμού. 
2.5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι και τις 31/06/2017. Η κατακύρωση της 
υπηρεσίας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την επιτροπή 
αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί στη μελέτη του 
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διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά μόνο και αποκλειστικά για το 
σύνολο της υπηρεσίας. Αν έστω και μια υπηρεσία δεν υπάρχει στην προσφορά τους, τούτη δεν θα γίνει 
αποδεκτή.  
Όλοι οι προαναφερθέντες όροι είναι ουσιώδης και η μη τήρηση ενός ή και όλων επιφέρει αποκλεισμό του 
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Επίσης, αναφέρεται ότι η μελέτη του διαγωνισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
αυτού και ότι αναφέρεται εκεί δεσμεύει τους συμμετέχοντες σε αυτόν. Τέλος, η εξέταση των δικαιολογητικών 
των συμμετεχόντων θα γίνει δημόσια αμέσως μετά το τέλος της κατάθεσης προσφορών, ενώ έγκειται στην 
επιτροπή του διαγωνισμού το αν θα εξετάσει τις οικονομικές προσφορές την ίδια ημέρα ή θα καθορίσει κάποια 
άλλη. Οποιαδήποτε πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και μέσω fax με απόδειξη. 
Σε περίπτωση πλημμελούς παροχής της υπηρεσίας, ισχύουν όλες οι ποινικές ρήτρες που ορίζει ο νόμος. 
Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης 
υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν 
πρέπει να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο 
έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου ΚΑΕ 3741 «παράβολα από κάθε αιτία». Τέλος για όσα, 
τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Υπουργική 
Διάταξη. 
2.6. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να: 

§ σταλούν με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, 

Ρόδος, τηλ. 22410-35445, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αποσφράγισης των προσφορών και 
ως τις 13.00 το μεσημέρι (ημέρα και ώρα παραλαβής του φακέλου από την Υπηρεσία).  

§ ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, μέχρι και την ημέρα 
και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στο Τμήμα Προμηθειών, Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, τηλ. 
22410-35445. 

2.7. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, ύστερα από έλεγχο ποιότητας και ποσότητας.  
 2.8. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεως του Δήμου. Επίσης, να δημοσιευτεί σε 
μία(1) ημερήσια του τοπικού τύπου και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Τα έξοδα 
δημοσίευσης και κάθε νόμιμη δαπάνη βαρύνουν το μειοδότη. Στην προκειμένη δημοπρασία ισχύουν και 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 28/1980,  βάση των άρθρων 158,209 του νέου Δ.Κ.Κ. και του Ν. 
3858/2010(Νόμος Καλλικράτη).  
2.9. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 
εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α , 2 και 3 του άρθρου 36 
της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ, και κατά περίπτωση, εάν παραδίδεται τμηματικά και σε κάθε περίπτωση μετά 
την παρέλευση δύο(2) μηνών από την οριστική παραλαβή των υλικών (έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής και 
λογιστική τακτοποίησή του). Θα εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε 
παραγγελία του Δήμου και όχι για το συνολικό ποσό. Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του 
δήμου και  
αυτή θα υποδείξει και θα λύσει τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της 
προμήθειας. Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου 
Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και 
προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «εκκενώσεις βοθρολυμμάτων στο Δήμο της 
Ρόδου, για το  έτος 2016 (κωδ. 30/6276.0001) και για χρονικό διάστημα ενός(1) έτους, αρχομένης από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980, του άρθρου 209 του Δημοτικού 
και Κοινοτικού Κώδικα(Ν. 3463/2006).  
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 30.000 ευρώ συν ΦΠΑ και θα βαρύνει τον 
τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του οικονομικού έτους 2016 στον κωδικό 30/6276.0001 και θα 
προέρχεται από ίδιους πόρους. 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσίας «εκκενώσεις βοθρολυμμάτων Δήμου Ρόδου, έτους 2016, 
κωδ.30/6276.0001)». 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 

α) του νέου Ν. 3463/2006(Περί Κυρώσεως  Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209) 
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β) του Ν. 2286/95 

γ) ΠΔ 28/1980 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό  με τους 
όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. 

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση 
του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα 10 δέκα ημερολογιακών ημερών  
από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση  

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από 
το νόμο και θα συναφθεί για χρονικό διάστημα ενός(1) έτους.  

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της 
σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 2% χωρίς το ΦΠΑ. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

 Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας, 
μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα του ΠΔ 28/1980.  

Άρθρο  8ο - Πλημμελής παροχή υπηρεσιών 

Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υπηρεσιών, αυτές δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης,  τότε 
εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο ΠΔ 28/1980.  

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν 
κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Το ΦΠΑ  βαρύνει το Δήμο και τα έξοδα δημοσίευσης θα  
βαρύνουν το μειοδότη. 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υπηρεσιών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα του ΠΔ 28/1980. Η 
παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο τμηματικά, καθημερινά και ανάλογα 
με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη του διαγωνισμού.  

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την 
αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση, ή είναι 
δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε  λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης, 
απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

                     

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

  

α/α Ζητούμενες υπηρεσίες Ενδεικτ. 
ποσότητα 

(δρομολόγια) 

Ενδεικτ. τιμή 

άνευ φπα 

Συνολική αξία 

άνευ φπα 

1 Εκκενώσεις λυμμάτων βόθρων 
πρώην Δήμων Ιαλυσού-Ρόδου-

Καλιθέας  

200 40 8.000 

2 Εκκενώσεις λυμμάτων βόθρων 
πρώην Δήμων Αφάντου, Καμείρου-

Πεταλουδών και δ.δ. Αρχαγγέλου 

140 60 8.400 
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3 Εκκενώσεις λυμμάτων βόθρων δ.δ. 

Μαλώνας, δ.δ.Μάσαρη, και πρώην 
Δήμων Λίνδου, Ν. Ρόδος και 

Αταβύρου  

60 120 7.200 

Συνολική αξία άνευ φπα 23% 23.600 

 

Φπα 23% 5.428 

 

Συνολική αξία με φπα 23% 29.028 

 

 

1. Η μεταφορά των λυμμάτων αφορά όλες τις περιοχές του Δήμου και θα γίνει από ΙΧ βυτιοφόρα 
τουλάχιστον 19 τόννους μεικτό βάρος. Τα σημεία που υπάγονται στην παρούσα διαδικασία είναι 
νηπιαγωγεία, κτήρια του Δήμου, και ότι άλλο εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου κατά το έτος 
2016.  

2. Σε κάθε τιμολόγιο που θα υποβάλλεται στο Δήμο θα υπάρχει από το μειοδότη, αναλυτικό ημερολόγιο 
εργασιών, καθώς και βεβαίωση του υπεύθυνου υπαλλήλου του Δήμου ότι πραγματοποιήθηκε η 
συγκεκριμένη εκκένωση των βοθρολυμμάτων. 

3. Ο συμμετέχων στη διαδικασία προμηθευτής θα πρέπει να αποδείξει ότι κατά την ημέρα του 
διαγωνισμού έχει στην ιδιοκτησία, με μίσθωση ή συνεκμεταλλεύσιμα, τουλάχιστον 2 βυτιοφόρα 
19 και 26 τόννων μικροβαρές για το έτος 2016, καθόσον οι ανάγκες εκκένωσης των λυμμάτων κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες είναι ιδιαιτέρως πιεστικές.  

4. Ο Δήμος θα δεχθεί προσφορές αποκλειστικά για το σύνολο της προμήθειας. Ο μειοδότης είναι 
υποχρεωμένος να εκτελέσει την εκκένωση των λυμμάτων αυθημερόν και το αργότερο μέσα σε 8 ώρες 

από τη στιγμή που θα ειδοποιηθεί. Αν χρειαστεί η εκκένωση των λυμάτων θα γίνει και 
Σαββατοκύριακο.  

5. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα(1) χρόνο από την υπογραφή της.  
6. Οι ανωτέρω τιμές είναι τελικές και ανεξάρτητες από ώρα, αργίες, βλάβες ή Σαββατοκύριακα. 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 15/2016 

(ΑΔΑ:74ΑΝΩ1Ρ-ΤΔΙ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που 
δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις στον σχετικό Κ.Α., που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο 
Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 
19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 16
ο 
                                                                             (Απόφ. Αρ.148/2016  (Α.Δ.Α: 6ΡΥ4Ω1Ρ-ΟΨΡ)  

Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 
της «προμήθειας εξοπλισμού παραλιών Δήμου Ρόδου έτους 2016» ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.000,00 
ευρώ με ΦΠΑ   

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/29154/18-04-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 
Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/29154/18-04-2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και προτείνονται οι όροι 
διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας 
εξοπλισμού παραλιών Δήμου Ρόδου έτους 2016» ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ με ΦΠΑ  
(κωδ. 30-7135.0030, ως κατωτέρω: 
 

«Θέμα: Έγκριση-κατάρτιση όρων δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2016 

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατάρτιση της μελέτης και των όρων, για τη διεξαγωγή 
δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας εξοπλισμού παραλιών Δήμου Ρόδου, έτους 
2016 (κωδ. 30/7135.0030)». 
 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τους όρους της διακήρυξης για την 
«προμήθεια εξοπλισμού παραλιών Δήμου Ρόδου έτους 2016» ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ 
με ΦΠΑ, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
1. την, υπ’ αριθμ. 2/29154/18-04-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών 

Δήμου Ρόδου, 
2. το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Εγκρίνει τη διενέργεια Πρόχειρου Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για «προμήθεια εξοπλισμού παραλιών Δήμου 
Ρόδου έτους 2016» ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, (κωδ.30/7135.0030), 
προϋπολογιζόμενης αξίας 24.000 ευρώ με ΦΠΑ και με τους κάτωθι όρους:  
 

1. Τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για την «προμήθεια εξοπλισμού παραλιών Δήμου Ρόδου, 
έτους 2016 (κωδ.30/7135.0030)», προϋπολογιζόμενης αξίας 24.000 ευρώ με ΦΠΑ και με τους κάτωθι όρους:  
2. Όροι διαγωνισμού: 
2.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, περιοχή Κόβα, 
Ρόδος, τηλ: 22410-35445, την …………… ……/……/2016 και ώρα 09.00 μμ (ώρα λήξης κατάθεσης 
προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.  
2.2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

§ Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα  
§ Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 
§ Συνεταιρισμοί 

 

Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν κλειστή έγγραφη δακτυλογραφημένη προσφορά, με 
αντίγραφο, στην επιτροπή μέχρι και την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, 
επίσης, από:  

f. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου περί εγγραφής του σε αυτό, με ισχύ για το έτος 2016, σε 
αντικείμενο συναφές με τα ζητούμενα υλικά.  

g. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 
σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα και ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση. 

h. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και 
των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται 
χωρίς καμία επιφύλαξη. 

i. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να 
παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου και θα συναρμολογηθούν με αποκλειστικά 
δικά του έξοδα για ολόκληρη την ποσότητα ή και για επιμέρους παραγγελίες μέχρι να 
συμπληρωθεί αυτή, καθώς και ότι θα συναρμολογήσει εξολοκλήρου τα ζητούμενα υλικά και θα 
τα παραδώσει έτοιμα προς χρήση.  

j. Ότι δικαιολογητικό, τυχόν, προβλέπεται στη μελέτη του διαγωνισμού. 
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα δίδονται και σε απλές φωτοτυπίες χωρίς επικύρωση. Οι υπεύθυνες 
δηλώσεις δύνανται να είναι ξεχωριστές ή σε μία όλες μαζί. 
2.3. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά 
την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το 
ΦΠΑ, που θα λήγει στις 31/12/2016. Επίσης, και η ισχύς της προσφοράς θα λήξη στις 31/12/2016. Μέσα σε 
αυτό το χρονικό διάστημα καμία αλλαγή στις προσφερόμενες τιμές δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία μας. Τέλος, μέσα 
σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την επίσημη κατακύρωση της προμήθειας, θα πρέπει να υπογραφεί σύμβαση 
με το μειοδότη ή τους μειοδότες προμηθευτές, η οποία θα λήγει στις 31/12/2016. Η σύμβαση καταρτίζεται βάση 
των όσων προβλέπονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Η οικονομική προσφορά θα είναι φτιαγμένη σε 
πρόγραμμα word (όχι pdf) όπως το υπόδειγμα του πίνακα της μελέτης του διαγωνισμού (ενδεικτικός 
προϋπολογισμός), θα δίνεται και σε usb και θα τοποθετείται μέσα στο φάκελο της οικονομικής 
προσφοράς. Ρητά αναφέρεται ότι για την επιλογή του μειοδότη, θα ληφθεί υπόψη από την Υπηρεσία η έγγραφη 
προσφορά. 
2.4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε εξωτερικό φάκελο καλά σφραγισμένο, ο 
οποίος θα φέρει επακριβώς τις παρακάτω ενδείξεις, επί ποινή αποκλεισμού: 

v Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
v Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Φορέα που διενεργεί την 

προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). 

v Ο αριθμός της διακήρυξης(πρωτόκολλο ή η απόφαση Δημάρχου). 
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v Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
v Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα, fax, 

e-mail, κτλ). 
Οι ίδιες ενδείξεις θα υπάρχουν και στους εσωτερικούς φακέλλους(2 ή 3). Προσφορές που υποβάλλονται 
ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον εξωτερικό φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά 
δικαιολογητικά με την προσφορά και ειδικότερα τα εξής: 

· Όλα τα δικαιολογητικά με τα αντίγραφά τους που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2. (όχι κλειστά σε 
εσωτερικό φάκελο, χωρίς όμως και να απαγορεύεται η προσκόμιση σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο με 
τίτλο «δικαιολογητικά συμμετοχής»). 

· Η οικονομική προσφορά δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο, κλειστή σε εσωτερικό φάκελο, με τίτλο 
«οικονομική προσφορά». 

· Οι τεχνικές προδιαγραφές(τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, προδιαγραφές, τυχόν 
ερωτηματολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ), με αντίγραφο, των προκηρυχθέντων 
υλικών κλειστές σε εσωτερικό φάκελο με τίτλο «τεχνική προσφορά». 

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους 
τους με σφραγίδα της εταιρείας. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της 
ένωσης, είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η προσφερόμενη τιμή θα 
εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Ο Δήμος έχει 
δικαίωμα να προμηθευτεί όχι λιγότερο από το 50% των προκηρυχθέντων υλικών, όρος που θα περιληφθεί 
και στη σύμβαση με το μειοδότη και θα περιλαμβάνει και τις συμβατικές ποσότητες. 
Η προσφορά θα δίνεται όπως ο πίνακας που υπάρχει στη μελέτη του διαγωνισμού (ενδεικτικός προυπολογισμός) 
και θα αναφέρει ποσότητες, τιμές, κτλ με τη σειρά που τούτα αναγράφονται στον εκάστοτε πίνακα. Επίσης, 
όποια επίσημη ενημέρωση θα δύναται να γίνει με e-mail ή φαξ με απόδειξη. 
2.5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι και τις 31/12/2016. Η κατακύρωση της 
προμήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την επιτροπή 
αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί στη μελέτη του 
διαγωνισμού. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
Οι συμμετέχοντες προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, αλλά και 
για κάθε πίνακα ξεχωριστά. Αν έστω και ένα ζητούμενο υλικό του πίνακα, όμως, δεν υπάρχει στην 
προσφορά τους, τούτη δεν θα γίνει αποδεκτή. 
Όλοι οι προαναφερθέντες όροι είναι ουσιώδης και η μη τήρηση ενός ή και όλων επιφέρει αποκλεισμό του 
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό.  
Επίσης, αναφέρεται ότι η μελέτη του διαγωνισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και ότι αναφέρεται εκεί 
δεσμεύει τους συμμετέχοντες σε αυτόν μέχρι και το πέρας της προμήθειας, ανεξάρτητα αν κάτι από αυτά 
αναφέρεται ή όχι στη σύμβαση.  
Τέλος, η εξέταση των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων, θα γίνει δημόσια 
αμέσως μετά το τέλος της κατάθεσης προσφορών, ενώ έγκειται στην επιτροπή του διαγωνισμού το αν θα 
εξετάσει τις οικονομικές προσφορές την ίδια ημέρα ή θα καθορίσει κάποια άλλη. Οποιαδήποτε επίσημη 
πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και μέσω fax με απόδειξη ή με e-mail. 

Τα έξοδα μεταφοράς στα σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία, επιβαρύνουν αποκλειστικά το μειοδότη 
προμηθευτή, ανεξάρτητα αν θα την προμηθευτεί ο Δήμος με μία(1) ή περισσότερες παραγγελίες. Σαν 
χρόνος παράδοσης ορίζονται αυστηρά οι τριάντα(30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός και 
αν οριστεί διαφορετικά από τις δύο πλευρές. Επίσης, όλα τα ζητούμενα υλικά θα παραδοθούν στην 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου συναρμολογημένα και έτοιμα προς χρήση. 

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης όλης της προμήθειας ή τμήματος αυτής, θα επιβάλλεται στον 
προμηθευτή ποινική ρήτρα ίση με το πέντε τοις χιλίοις(5ο/οο) για κάθε ημέρα επί της συνολικής αξίας των 
εκπροθέσμως παραδοθέντων ειδών. Μετά την παρέλευση των δεκαπέντε(15) ημερών θα ακολουθήσει η 
διαδικασία της έκπτωσης, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ. 
Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης 
υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν 
πρέπει να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο 
έσοδο και καταχωρείται σαν «παράβολα από κάθε αιτία». Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην 
παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Υπουργική Διάταξη. 
2.6. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να σταλούν με συστημένη επιστολή ή με courier στη 
Δνση: 

Δήμος Ρόδου, Τμήμα Προμηθειών, Καποδιστρίου 3-5, περιοχή Κόβα, 85100, Ρόδος, τηλ. 22410-

35445, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αποσφράγισης των προσφορών και ως τις 13.00 το 
μεσημέρι (ημέρα και ώρα παραλαβής του φακέλου από την Υπηρεσία).  

§ ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, μέχρι και την ημέρα 
και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στο Τμήμα Προμηθειών, Καποδιστρίου 3-5, περιοχή Κόβα, 
Ρόδος, τηλ. 22410-35445. 

2.7. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, ύστερα από έλεγχο ποιότητας και ποσότητας.  
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 2.8. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεως του Δήμου. Επίσης, να δημοσιευτεί σε 
μία(1) ημερήσια του τοπικού τύπου και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Τα έξοδα 
δημοσίευσης βαρύνουν το μειοδότη. Στην προκειμένη δημοπρασία ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ,  βάση των άρθρων 158,209 του νέου Δ.Κ.Κ. και του Ν. 3858/2010(Νόμος Καλλικράτη).  
2.9. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 
εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α , 2 και 3 του άρθρου 36 
της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ, και κατά περίπτωση, εάν παραδίδεται τμηματικά και σε κάθε περίπτωση μετά 
την παρέλευση δύο(2) μηνών από την οριστική παραλαβή των υλικών (έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής και 
λογιστική τακτοποίησή του). Θα εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε 
παραγγελία του Δήμου και όχι για το συνολικό ποσό. Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την Οικονομική Υπηρεσία 
του Δήμου και αυτή θα υποδείξει και θα λύσει τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική 
πληρωμή της προμήθειας. Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Οικονομική 
Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής 
μεταξύ Δήμου και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της Υ.Α. 
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας «εξοπλισμού παραλιών Δήμου Ρόδου, έτους 
2016 (κωδ. 30/7135.0030)». 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 209 του 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν. 3463/2006). 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 24.000 ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει 
τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του οικονομικού έτους 2016 στον κωδικό 30/7135.0030  
                 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «εξοπλισμού παραλιών Δήμου Ρόδου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 
30/7135.0030)». 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις   : 
α) του νέου Ν. 3463/2006(Περί Κυρώσεως  Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209) 
β) του Ν. 2286/95 

γ) του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική Απόφαση 11389 23-3-93) 

δ) Ο Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 
 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο δημόσιο  μειοδοτικό διαγωνισμό με τους 
όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση 
του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα 10 δέκα ημερολογιακών ημερών  
από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης(άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ). 
 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση 
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, βάση του άρθρου 25 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   
 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή 
της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 2% χωρίς το ΦΠΑ 
και θα έχει λήξη την 31/12/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 
προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή(άρθρο 26 του 
ΕΚΠΟΤΑ). 
 

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 
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 Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να 
επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι 
αρίστης ποιότητος και συσκευασμένα ανάλογα χωρίς φθορές. 

 

Άρθρο  8ο - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης,  τότε εφαρμόζονται 
οι διατάξεις που αναφέρονται στον ΕΚΠΟΤΑ(άρθρα 28, 33, 35).  
 

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις και τα έξοδα 
δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Το ΦΠΑ θα  βαρύνει το  
Δήμο(άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ). 
 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή ειδών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα 28, 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Η 
παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο τμηματικά, καθημερινά και ανάλογα 
με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη του διαγωνισμού.  
 

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την 
αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι 
δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε  λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης, 
απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

α/α Ζητούμενο υλικό Μονάδα 

μέτρησης 

Ζητούμενη 

ποσότητα 

Τιμή 

μονάδος 

(άνευ φπα) 

Αξία 

άνευ φπα 

1 

 

Κινητός διάδρομος πρόσβασης 

ΑΜΕΑ, ως τη συνημμένη μελέτη των 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Ρόδου 

μέτρα 50 108 5.400 

2 

 

Κινητές τουαλέτες ΑΜΕΑ, ως τη 

συνημμένη μελέτη των Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου 

τεμ 2 3.150 6.300 

3 

 

Προμήθεια αποδυτηρίων παραλίας, ως 

τη συνημμένη μελέτη των Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου 

τεμ 10 750 7.500 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 

 

19.200 

ΦΠΑ 23% 

 

4.416 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 23% 

 

23.616 

 

v Ο Δήμος θα δεχθεί προσφορά για όλα τα προϊόντα μαζί ή και για κάθε ένα ξεχωριστά.  
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v Επιπλέον, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραγγείλει σε δόσεις ή και εξολοκλήρου την 

προυπολογισθείσα ποσότητα κάθε δημοπρατούμενου είδους, ανάλογα με τις ανάγκες του, χωρίς 

επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να παραγγείλει τουλάχιστον το 50% των 

υλικών της μελέτης, όρος που θα ισχύσει και για τα συμβατικά προϊόντα. 

v Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το μειοδότη θα έχει ισχύ μέχρι και τις 31/12/2016. 

v Οι τιμές των προϊόντων δεν περιλαμβάνουν φπα.  

v Τα υλικά θα παραδίδονται με αποκλειστικά έξοδα του προμηθευτή σε σημεία που θα υποδειχθούν από 

το Δήμο. 

v Σαν χρόνος παράδοσης αυστηρά ορίζεται: ο χρόνος των τριάντα(30) ημερολογιακών ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. 
v Οι προσφορές θα έχουν ισχύ μέχρι και τις 31/12/2016. 

v Τα προϊόντα θα παραδοθούν στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου συναρμολογημένα και 

έτοιμα προς χρήση.  
v Όλα τα έξοδα μεταφοράς και συναρμολόγησης θα βαρύνουν το μειοδότη προμηθευτή. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Ο Δήμος Ρόδου, με την παρούσα μελέτη προτίθεται να προχωρήσει στη προµήθεια αποδυτηρίων 
παραλίας,  µε σκοπό τη βελτίωση των υποδοµών για τις παρακάτω παραλίες για το έτος 2015. 

Θα γίνει προµήθεια συνολικά 10 αποδυτηρίων. 
Η Προµήθεια προβλέπεται να εκτελεστεί σε τριάντα ( 30 ) ηµερολογιακές ηµέρες και διέπεται από 

τις διατάξεις Της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  (ΦΕΚ Β΄ 185/23.03.1993 ). 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 

2 ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ Τεµ 10 750,00 7.500,00 

 
ΦΠΑ23% 1.725,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.225,00 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Κατασκευή  αποδυτηρίων 

Η κατασκευή έκαστου Αποδυτηρίου θα γίνει ως εξής : 

Οι εξωτερικές διαστάσεις θα είναι 1,20 µ. πλατος Χ 1,20 µ. µήκος Χ 2,00 µ. ύψος πάνω από έδαφος 
εδρασης. 
Το δάπεδο Αποδυτηρίου θα είναι κατασκευασµένο από ξύλινο πλαίσιο διαστάσεων 5 Χ 7 εκ., Επί των δοκών 

θα τοποθετηθούν ξύλινες σανίδες διαστάσεων 12 Χ 2 Χ 120 εκ. σε απόσταση µεταξύ τους 10 χλστ, 
πλανισµένες στην άνω επιφάνειά τους. Το δάπεδο θα είναι αναπόσπαστο µέρος της όλης κατασκευής του 

αποδυτηρίου. 
Στις τέσσερις γωνίες τοποθετούνται κάθετες δοκοί διατοµής 8 εκ. Χ 8 εκ. και ύψους 2,00 µ. συνδεδεµένες µε 
το ξύλινα δάπεδο µε µεταλλικά ελάσµατα. 
Στις 3 πλευρές τοποθετούνται σταθερά φύλλα από κόντρα πλακέ θαλάσσης, πάχους 15mm , ύψους 1,40 
µ, σε ύψος 40 εκ. από το δάπεδο. 
Στην πρόσθια όψη κατασκευάζεται η είσοδος, αποτελούµενη από ενα ανεξάρτητο φύλλο κόντρα πλακέ 

θαλάσσης πλάτους 0,70 µ., τα οποίο ανοίγει προς τις δύο κατευθύνσεις, στηριζόµενο σε µεντεσέδες διπλής 

κατεύθυνσης όπως φαίνεται στην φωτογραφία. Εσωτερικά του φύλλου τοποθετείται άγκιστρο κατάλληλο 

για το κλείδωµά του. 
Η σκεπή είναι σε σχήμα λάμδα. Αποτελείται από ένα ξύλινο πλαίσο σε σχήμα λάμδα από 8 δοκούς διαστάσεων 8 
Χ 8 cm . Οι τέσσερις δοκοί χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή του σχήματος λάμδα , στο μπροστινό και πίσω 
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μέρος του αποδυτηρίου, και οι άλλες τέσσερις ενώνουν κάθετα αυτά τα λάμδα σε δύο σημεία.Πάνω στο πλαίσιο 
βιδώνονται 2 τεμάχια πλακάζ θαλάσσης με πάχος 10 mm σχηματίζοντας τις διαστάσεις 120 Χ 120 με ύψος 30 

cm. 

Στο ένα πλαϊνό εσωτερικά, τοποθετούνται 2 διπλά άγκιστρα για προσωρινό κρέµασµα του ρουχισµού. Όλα τα 
µεταλλικά στοιχεία θα είναι ανοξείδωτα. 
Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι από χάλυβα St-37, ακόμα οι βίδες είναι από το 

ίδιο υλικό και γαλβανισμένες. Η ξυλεία είναι Πεύκη Σουηδική πλαναρισμένη από όλες τις μεριές με 

στρογγυλεμένες τις ακμές και θα έχει μια επίστρωση με ειδικό μυκητοκτόνο συντηρητικό και δύο 

στρώσεις βερνίκι θαλάσσης. Τα μεταλλικά στοιχεία καθώς και τα ξύλινα θα είναι εξολοκλήρου βαμμένα με 

ηλεκτροστατική βαφή υγράς μορφής τελευταίας γενιάς, δίνοντας μεγάλη διάρκεια ζωής στην βαφή. Σε χρώμα 

επιλογής της υπηρεσίας. Ακόμα τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι υδροδιαλυτά μη τοξικά και μη 

αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η κατασκευή θα χρωµατιστεί σε χρωµατισµό άσπρο, γαλάζιο ή πράσινο. 
Το αποδυτήριο θα πρέπει με τις λιγότερες δυνατές συνδέσεις να αποτελεί μία ενιαία στιβαρή κατασκευή ή 
οποία θα πρέπει να μπορεί να λύεται σε 6 ενιαία κομμάτια , ώστε να αποσυναρμολογείται να αποθηκεύεται και 
να μεταφέρεται πιο εύκολα , στην αρχή και στο τέλος της τουριστικής περιόδου. Για αυτό μεταξύ αυτών των 6 
τμημάτων δεν πρέπει να υπάρχουν μόνιμοι κοχλίες ή βίδες , ώστε η κατασκευή να αποσυναρμολογείται και να 
επανασυναρμολογείται χωρίς να φθείρεται. Τα έξη τμήματα είναι , τα δύο πλαινά κόντρα πλακέ, το μπροστά 
και το πίσω μέρος με τις κολόνες, το πάτωμα με το πλαίσο του και η οροφή με το πλαίσιο της. Οι βίδες και 
κάθε μεταλλικό αντικείμενο θα πρέπει στο τελείωμα τους είτε να είναι λεία εκ’ ακατασκευής ή να δέχονται 
πλαστικά προτασευτικά με τα οποία θα καλύπτονται τα εξέχοντα άκρα.     
Ενδεικτικό σχέδιο κατασκευής αποτελεί η σχετική εικόνα της Τεχνικής Περιγραφής. 
Πριν να παραδοθούν οι συνολικές ποσότητες θα προσκομιστεί δείγμα , το οποίο αφού εξεταστεί από το Δήμο 
Ρόδου. , θα εκδοθεί σχετική απόφαση για την έγγκριση της προμήθειας. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Η μελέτη αυτή αφορά την Προμήθεια κινητών διαδρόμων πρόσβασης παραλιών για τον εξοπλισμό των 
παραλιών του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ.  
Η ποσότητα ορίζεται σε: 
- 50 μέτρα διαδρόμου πρόσβασης, πλάτους 1,50 μέτρων 
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 6.642,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει την 
με Κ.Α. .../... σχετική πίστωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016.  
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. 11389/93 
του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., τις σχετικές ερμηνευτικές αυτής εγκυκλίους, όπου αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση 
με τον Ν. 2286/95. 
 
 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΜΟΝΑΔΑ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΤΙΜΗ       ΔΑΠΑΝΗ 

         ΜΕΤΡΗΣΗΣ   ΑΝΑ 

             ΜΟΝΑΔΑ            (EYΡΩ) 

1. Κινητός διάδρομος                           
πλάτους 1,50 m, βάρους   m              50            108,00 ευρώ                    5.400,00 

                                   ΣΥΝΟΛΟ     5.400,00 

                                                                                                                            Φ.Π.Α 23 %      1.242,00 

 

                                                                                                                         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   6.642,00 

      
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ 

Οι προσφερόμενοι διάδρομοι θα τοποθετηθούν στις παραλίες και θα πρέπει να δημιουργούν ασφαλή 
πρόσβαση σε οχήματα, πεζούς, καροτσάκια για μωρά, ποδήλατα, οχήματα μικροπωλητών, ομάδες διάσωσης και 
σε άτομα με κινητικά προβλήματα.  
Θα είναι πολύ ανθεκτικοί. Θα τοποθετούνται εύκολα, χωρίς ειδικευμένο προσωπικό ή εξοπλισμό και χωρίς να 
έχει προηγηθεί  προπαρασκευαστική εργασία. Λόγω της εύκαμπτης κατασκευής τους, θα ελαχιστοποιείται ο 
κίνδυνος χτυπημάτων και τραυματισμών. 

Θα είναι κινητοί, δηλαδή όταν δεν χρησιμοποιούνται θα μπορούν να αφαιρεθούν, να τυλιχτούν και να 
αποθηκευτούν οπουδήποτε. Θα εναρμονίζονται με το περιβάλλον και με τις σχετικές διατάξεις. 

Θα είναι κατασκευασμένος από αντιολισθητικό πολυμερές υλικό και πάχους έως δέκα πέντε (15) χιλιοστά. 
Η κατασκευή του υλικού πρέπει να είναι τρισδιάστατη με συνεχόμενη μορφή και όχι διακεκομμένη. Προκειμένου 
να προσφέρει ευκολία μεταφοράς, τοποθέτησης και αποθήκευσης, ο διάδρομος θα πρέπει να αποτελείται από ενιαία 
τμήματα μήκους τουλάχιστον δέκα μέτρων και όχι μεγαλύτερα των είκοσι πέντε μέτρων. Το πλάτος του διαδρόμου 
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θα είναι ένα μέτρο και πενήντα εκατοστά (1,50 m ) τουλάχιστον. Τα επιμέρους τμήματα θα πακτώνονται στο 
έδαφος, για την αποφυγή μη επιθυμητών μετακινήσεών τους. 

Δεν θα αλλοιώνεται από θαλασσινό νερό, χημικές και αλκαλικές ουσίες. Θα αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες 
καθώς και στην ηλιακή ακτινοβολία UV. Ο διάδρομος πρέπει να είναι συγχρόνως στιβαρός αλλά και ελαφρύς για 
εύκολη μεταφορά και να διαθέτει άριστη αντοχή σε εφελκυσμό. 

Μαζί με την προσφορά θα κατατεθεί τεστ δοκιμών αντοχής από επίσημα ανεγνωρισμένο ινστιτούτο 
δοκιμών, στην Ελληνική Γλώσσα.  

Οι διαστάσεις τους  θα είναι:  
Πλάτος :  Ένα μέτρο και πενήντα εκατοστά (1,50 m ) τουλάχιστον 

Συνολικό μήκος διαδρόμων : εκατό  μέτρα  ( 50 m ) 

Θα χορηγείται εγγύηση καλής λειτουργίας για το προσφερόμενο προϊόν για δύο (2) έτη τουλάχιστον, 
από την παράδοσή του.  
 Ο προμηθευτής του προσφερόμενου εξοπλισμού, θα διαθέτει παραστατικά πιστοποιητικών 
διασφάλισης ποιότητας όπως της διεθνούς σειράς ISO 9001 & 14001. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά τις ενέργειες προμήθειας και τοποθέτησης κινητών χημικών τουαλετών 

για Α.Μ.Ε.Α σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ρόδου. Σκοπός της προμήθειας αυτής είναι η 

αναβάθμιση και η εξυπηρέτηση των δημοτών αλλά και των τουριστών. 
Η προμήθεια των ειδών, αφορά την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ρόδου. Τα σημεία όπου θα 

γίνει η εγκατάσταση των ειδών, είναι οριοθετημένοι δημόσιοι υπαίθριοι χώροι παραλιών. 

Οι χώροι διαμορφώνονται με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

δυνατότητα πρόσβασης των ΑΜΕΑ. 

Η προμήθεια των ειδών που αναλύθηκαν έχει τελικό προϋπολογισμό 7.749,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Για την εξυπηρέτηση δημοτών και τουριστών και την κάλυψη εποχιακών αναγκών του Δήμου σε 

παραλίες, στη διεξαγωγή εκδηλώσεων, στα δημοτικά γήπεδα και στάδια, απαιτείται η προμήθεια και 
τοποθέτηση ατομικών μεταφερόμενων χημικών τουαλετών για Α.Μ.Ε.Α. 

Οι χημικές τουαλέτες θα είναι κλειστού τύπου (δηλαδή χωρίς οπτική επαφή των λυμάτων από τον 

χρήστη) με απολυμαντικό υγρό. Θα εξασφαλίζεται η απόλυτη υγιεινή και καθαριότητα στο χρήστη και θα 

διασφαλίζονται υψηλά επίπεδα υγιεινής στο χώρο της χημικής τουαλέτας. 
Θα έχουν τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη δυνατότητα να εξυπηρετούν άτομα που έχουν 

περιορισμένη κινητικότητα (Α.Μ.Ε.Α.) κάθε ηλικίας σε οποιοδήποτε χώρο ή περιβάλλον κι αν βρίσκεται. Οι 
χημικές τουαλέτες ΑΜΕΑ θα είναι ειδικά σχεδιασμένες ώστε να καλύψουν τις κινητικές δυσκολίες ατόμων με 

ειδικές ανάγκες. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Οι  κινητές  τουαλέτες  πρέπει  να  είναι  όσο  το  δυνατόν  τεχνολογικά  εξελιγμένες σε  ότι  αφορά  την 
ποιοτική αναβάθμιση, την λειτουργικότητα, την εργονομία και την ασφάλεια και θα καλύπτουν πλήρως τις 

απαιτήσεις των στοιχείων των τεχνικών προδιαγραφών που ακλουθούν.  
Οι κινητές τουαλέτες θα αποτελούνται από: 
Καμπίνα  κατάλληλων  διαστάσεων, αποτελούμενη  από  τοιχώματα   κατασκευασμένα  από ανθεκτικό λείο 

υλικό και συναρμολογούμενα με τέτοιο τρόπο που εξασφαλίζουν την στεγανότητα του χώρου και να είναι 
ανθεκτικά στις κακώσεις και στις μεταβολές της θερμοκρασίας. 
Θα έχει εργονομική διαρρύθμιση και   εσωτερικές διαστάσεις που θα επιτρέπουν την άνετη κίνηση ατόμου 

με αναπηρικό αμαξίδιο. Το ύψος της (εσωτερικά) θα είναι τουλάχιστον 2,20 m. Η καμπίνα θα διαθέτει 
σύστημα αερισμού. Τα εσωτερικά τοιχώματα και το δάπεδο θα έχουν λεία, μη πορώδη επιφάνεια ώστε να 

αποτρέπεται η συσσώρευση μικροβίων και να διευκολύνεται ο καθαρισμός τους. 
Το δάπεδο θα είναι οπωσδήποτε αντιολισθητικό. Τα μεταλλικά εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν 

(μεντεσέδες, κοχλίες / περικόχλια, πόμολα κλπ.) θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτα υλικά εξαιρετικής 
αντοχής στη θαλάσσια διάβρωση (ανοξείδωτος χάλυβας, κράματα αλουμινίου κλπ.). Το βάρος της (άδεια) δεν 

θα ξεπερνά τα 120 κιλά. Οι διαστάσεις της καμπίνας θα είναι περίπου 1.80 Χ 1.80 μέτρα. 
Η πόρτα του θαλάμου θα αναρτάται σε ισχυρής κατασκευής μεντεσέδες ώστε να αντέχει στους πολύ δυνατούς 

ανέμους. Εσωτερικά θα ασφαλίζει με εύχρηστο μηχανισμό (περιστροφική χειροκίνητη κλειδαριά, σύρτη κλπ.) ο 

οποίος θα μπορεί να ξεκλειδώνει και εξωτερικά σε περίπτωση ανάγκης. 
Η καμπίνα θα διαθέτει σύστημα συνεχούς εξουδετέρωσης οσμών, χωρίς την ανάγκη χρήσης μπαταριών. Θα 

επιτυγχάνεται με αέρια συστατικά, για την αποφυγή δημιουργίας βακτηριδίων και μυκήτων. 
Το υλικό εξουδετέρωσης, δεν θα παρουσιάζει τοξικότητα και δεν θα προκαλεί αλλεργίες σύμφωνα με σχετικές 
επιστολές του κατασκευαστικού οίκου. Επίσης, θα προσκομισθεί, φύλλο δεδομένων ασφαλείας του υλικού, 
στην Ελληνική γλώσσα. Το προϊόν θα προσφέρει διάρκεια κάλυψης από 4 έως 8 εβδομάδες. 

Η καμπίνα θα περιλαμβάνει : 
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1. Λεκάνη, κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό με σκέπασμα και άνετο κάθισμα. Η  λεκάνη ακόμη 

και με ανοικτό σκέπαστρο θα διαθέτει ειδικό μηχανισμό ο οποίος θα την κλείνει έτσι ώστε να μην είναι 
εμφανή τα απόβλητα.  

2. Δεξαμενή αποβλήτων χωρητικότητας τουλάχιστον 130 λίτρα. Η δεξαμενή θα διαθέτει σύστημα 
εξαερισμού και στη δεξαμενή θα εισέρχεται το απαραίτητο χημικό υγρό, το οποίο θα εξασφαλίζει 
τη διάλυση και την διάλυση και αποδόμηση των αποβλήτων. 

3. Θήκη για ρολό χαρτί υγείας 

4. Καλαθάκι για χαρτιά και απορρίμματα 

5. Φωτισμό με ηλιακή ενέργεια 

6. Σύστημα εξουδετέρωσης οσμών 

Οι τουαλέτες, θα συνοδεύονται από : 
· Πέντε λίτρα χημικό υγρό έκαστη. 
· Υλικό απόσμησης  διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δύο ( 2 ) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν 

αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών η σε περιπτώσεις που συντρέχουν 
λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 
τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα και κατά τις πρωινές ώρες. 
Η πληρωμή της άξιας των ειδών θα γίνει σε ευρώ μετά την παραλαβή και αφού ο προμηθευτής 
προσκομίσει προς τον Δήμο τα σχετικά δικαιολογητικά (τιμολόγιο, φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα). 

Η τιμή προσφοράς θα γίνεται κατά το σύνολο των ειδών και θα αναλύεται όπως παρακάτω: 
Όλες οι πρόσφορες θα αναφέρονται σε ευρώ, θα αναφέρεται ο Φ.Π.Α ξεχωριστά, ο οποίος βαρύνει τον Δήμο 
. Ο προμηθευτής βαρύνεται με όλα τα έξοδα για την παράδοση του υλικού, μεταφορικά κλπ, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

A/A 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

 
 

1 

Προμήθεια κινητών 
τουαλετών για 

ΑΜΕΑ 

 
τεμ. 

 
2 

 
3.150,00 

6.300,00 

  
Σύνο

λο 

 
6.300,00 

 
Φ.Π.Α  23% 

 
1.449,00 

 
Γενικό Σύνολο 

 
7.749,00 

 

 Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

77/2016 (ΑΔΑ: 7ΕΝ5Ω1Ρ-Σ89), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 
υποχρέωσης», που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις στον σχετικό Κ.Α., που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και 
καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο 
αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 17
ο 
                                                                            (Απόφ. Αρ.149/2016  (Α.Δ.Α: 6ΩΒ6Ω1Ρ-4ΨΘ)   

Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημόσιου πρόχειρου  μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία  «Φύλαξη από ιδιώτη της Δ.Ε. Ρόδου Δήμου Ρόδου, έτους 2016» 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 67.000,00 ευρώ με ΦΠΑ   

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/31608/25-04-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 
Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/31608/25-04-2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και προτείνονται οι όροι 
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διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία  
«Φύλαξη από ιδιώτη της Δ.Ε. Ρόδου Δήμου Ρόδου, έτους 2016» ενδεικτικού προϋπολογισμού 67.000,00 
ευρώ με ΦΠΑ  (κωδ. 00-6142.0039), ως κατωτέρω: 
 

«Θέμα: Έγκριση-κατάρτιση όρων δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2016 

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατάρτιση της μελέτης και των όρων, για τη διεξαγωγή 
δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «φύλαξης από ιδιώτη της ΔΕ Ρόδου Δήμου Ρόδου, έτους 2016 
(κωδ. 00/6142.0039)». 
 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τους όρους της διακήρυξης για την 
υπηρεσία  «Φύλαξη από ιδιώτη της Δ.Ε. Ρόδου Δήμου Ρόδου, έτους 2016», κλήθηκαν από τον πρόεδρο της 
Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
1. την, υπ’ αριθμ. 2/31608/25-04-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών 

Δήμου Ρόδου, 
2. το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Εγκρίνει τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας «Φύλαξη από 
ιδιώτη της Δ.Ε. Ρόδου Δήμου Ρόδου, έτους 2016»,  (κωδ.00/6142.0039), προϋπολογιζόμενης αξίας 67.000 
ευρώ με ΦΠΑ και με τους κάτωθι όρους:  
 

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980. 
2. Το Ν. 2522/97(ΦΕΚ 178Α

) 

3. Το Ν.2286/95(ΦΕΚ 19) «προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
4. Τα άρθρα 158,209 του νέου Δ.Κ.Κ. 
5. Το ΠΔ 113/2010 

6. ΠΔ 60/2007 «περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων-έργων-προμηθειών και 
υπηρεσιών». 

7. Το Ν.3548/07(ΦΕΚ 68Α’/20-3-07) «καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στο 
Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 

8. Το Ν.2690/99 «κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
9. Το Ν. 3858/2010 (Νόμος Καλλικράτη). 
10. To N.3310/2005 «μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά 

τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων». 
11. Τον εγγεγραμμένο προϋπολογισμό του Δήμου στον κωδ. 00/6142.0039, ύψους 67.000 ευρώ. 
12. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική παροχή υπηρεσίας.  
13. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης που έχουν εκδοθεί. 
14. Την απόφαση 3042/2014 του Δημάρχου για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 τους κάτωθι όρους: 
 

Άρθρο 1 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, με 
υποβολή σφραγισμένων προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη-προμηθευτή της υπηρεσίας «Φύλαξη από 

ιδιώτη της ΔΕ Ρόδου Δήμου Ρόδου, έτους 2016(κωδ.00/6142.0039)». 

 

Άρθρο 2 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης των πιο πάνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 67.000 
ευρώ με το ΦΠΑ 23% και περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες φύλαξης που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη 
λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου. 
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Άρθρο 3 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στη μελέτη του διαγωνισμού. Οι τεχνικές προδιαγραφές και η 
μελέτη εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
διακήρυξης και δεσμεύουν τα δύο μέρη. Τέλος, γνωστοποιείται ότι ο Δήμος δεν θα δεχθεί υπεργολαβίες. 

Άρθρο 4 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η ισχύς της προσφοράς θα λήγει στις 31/12/2016. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ρητά τονίζεται ότι καμία 
μεταβολή των προσφερόμενων τιμών δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές 
που αφορούν το υπό προμήθεια είδος εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως και  δικαιούμενοι 
συμμετοχής είναι: 

§ όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

§ ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

§ συνεταιρισμοί 
Άρθρο 5 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη δημοπρασία, τον τρόπο κτήσης των εντύπων, κτλ  
από τον κ. Γεράσιμο Αντωνάτο, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος 
Προμηθειών, οδός Καποδιστρίου 3-5, στο τηλέφωνο 22410-35445 και φαξ 22410-39780. Όλα τα απαιτούμενα 
στοιχεία του διαγωνισμού (μελέτη, διακήρυξη, κτλ) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα και στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου. 

Άρθρο 6 

ΓΛΩΣΣΑ 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή τεχνικών στοιχείων της προσφοράς στην αγγλική γλώσσα αν 
δεν υπάρχουν αυτά στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 7 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η ζητούμενη υπηρεσία θα παράσχεται με όλες τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στη μελέτη του διαγωνισμού 
και μετά από συννενόηση με τις Υπηρεσίες του Δήμου. Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για την εκτέλεση της 
σύμβασης που θα υπογραφεί, ορίζεται η Δνση Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου Ρόδου, η οποία θα είναι 
αρμόδια και για την υπογραφή των τιμολογίων, ως προς το ορθό, που θα εκδοθούν από το μειοδότη.  

Άρθρο 8 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών μπροστά στην Επιτροπή του Διαγωνισμού την …………., 
ημέρα ………… και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 09

η
 το πρωί. 

 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι πάροχοι της υπηρεσίας, προμηθευτές ή αντιπρόσωποι και 
έμποροι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο τους ή στην επαγγελματική τους οργάνωση. Η επιτροπή του 
διαγωνισμού θα δεχθεί προσφορές αποκλειστικά και μόνο για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας και 
όχι για μεμονωμένη υπηρεσία. Προσφορά που δεν θα περιλαμβάνει όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες δεν θα 
γίνει αποδεκτή. 
 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην 
προθεσμία και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους αυτού 
και του επόμενου άρθρου, επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 
 

1. Η προθεσμία  για την παραλαβή από την Υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά, λήγει  
την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού  και ώρα την 13.00 μμ. Οι προσφορές 
πρέπει να αποστέλλονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, τηλ. 22410-

35445, υπόψη κ. Αντωνάτου. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται, επίσης, απευθείας στην επιτροπή 
διαγωνισμού  μέχρι και την ώρα  που ορίζεται ανωτέρω κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 
 

2. Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε καλά 
σφραγισμένο εξωτερικό φάκελο.  

 

3. Στον εξωτερικό, αλλά και σε κάθε εσωτερικό φάκελο, που θα υποβληθεί, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς και επακριβώς: 

3.1.   Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
3.2. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια 
(ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). 
3.3.  Ο αριθμός της διακήρυξης (πρωτόκολλο της διακήρυξης ή ο αριθμός  Απόφασης Δημάρχου). 
3.4.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
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3.5.  Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα, fax, e-

mail, κτλ). 
4. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
4.1. όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα όπου επιτρέπεται) 
και η εγγύηση συμμετοχής πρωτότυπη, εφόσον τούτη προβλέπεται. Τα δικαιολογητικά αυτά δεν τοποθετούνται 
σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο, χωρίς όμως και να απαγορεύεται, με τίτλο φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα δοθούν, επί ποινή αποκλεισμού, και σε αντίγραφα (όχι 
επικυρωμένα). 
4.2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς(τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, ερωτηματολόγια, 
φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο, μέσα 
στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  
4.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως 
φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι 
δακτυλογραφημένη (όχι χειρόγραφη), με αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά θα ακολουθεί το μοτίβο του 
πίνακα που υπάρχει στη μελέτη του διαγωνισμού. Όλα τα δημοπρατούμενα είδη θα πρέπει να αναγράφονται 
στην προσφορά με τη σειρά που τούτα δίδονται στη μελέτη του διαγωνισμού χρησιμοποιώντας τον α/α της 
μελέτης, ακόμη και αν ο συμμετέχων δεν δίνει προσφορά για όλα τα προιόντα, αν τούτο προβλέπεται από τη 
διακήρυξη. Η οικονομική προσφορά θα δίνεται και σε usb, θα είναι φτιαγμένη σε πίνακα του word και θα 
τοποθετείται μέσα στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς προς διευκόλυνση της επιτροπής. Επισημαίνεται 
ότι για την επιλογή του μειοδότη θα ληφθεί υπόψη, αποκλειστικά η έντυπη προσφορά. 
4.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με 
την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
5. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας, όπως αναλυτικά ορίζεται και 
ανωτέρω.  
6. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον  
προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει τις προσφορές και 
κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  μονογράφει και  σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά  
απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  καθιστούν  ασαφή  κατά  τη κρίση του 
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 
όλους τους  όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  κατά  περίπτωση στην προσφορά αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα  
τα οποία δεν  αποδέχεται. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους  διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της 
ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται 
δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες. Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα 
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική ταυτότητα, κλπ). 
 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, στην προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών και 
σε ξεχωριστό κεφάλαιο να αναφέρουν και τα κάτωθι: 

· τον αριθμό των εργαζομένων 

· τις ημέρες και ώρες εργασίας 

· τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι και να υποβάλλουν 
αντίγραφο αυτής 

· το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 
εργαζομένων 

· το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 

Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα κάτωθι δικαιολογητικά και με αντίγραφα(άρθρο 7,9,12 
του ΕΚΠΟΤΑ): 

Άρθρο 9ο  
Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Η προσφορά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται  από τα παρακάτω αναγραφόμενα δικαιολογητικά, 
ήτοι: 
α)   Οι Έλληνες πολίτες:  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου(3) από την 
ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Οι εταιρείες δεν υπόκεινται σε αυτή 
την υποχρέωση. 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
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εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και 
το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης  επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή 
τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχει εκδοθεί 
και θα έχει ισχύ για το παρόν έτος. 

4. Αντίγραφο της άδειας του άρθρου 2 του Ν. 3707/2008, προκειμένου να αποδεικνύεται η νόμιμη 
λειτουργία της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. 

5. Αν για κάποιο λόγο σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή 
δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν αυτά να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση 

του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 
 β) Οι αλλοδαποί: 

· Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, όπως στην προηγούμενη περίπτωση. 

· Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της 
παραγράφου αυτής. 

· Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του 
οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

   

   γ) Οι συνεταιρισμοί: 
· Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
· Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής. 
   δ) τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

· Όλα τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν και οι Έλληνες πολίτες στην παράγραφο 9α, εκτός του 
ποινικού μητρώου. 

· Υπεύθυνη δήλωση νόμιμα επικυρωμένη του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υφίστανται 
νομικοί περιορισμοί και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της εταιρείας από διαγωνισμούς του 
δημοσίου ή των ΟΤΑ. 

· Οι εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο άτομο προσκομίζοντας ή αποστέλλοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί 
συμμετοχής της στο διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της, πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο. 

· Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την εταιρεία και οι υπεύθυνες δηλώσεις των Νομικών Προσώπων 
θα πρέπει να φέρουν υπογραφή από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών.  

Τέλος, οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό φυσικά πρόσωπα (Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί) ή νομικά 
πρόσωπα υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά: 

a. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και 
των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων, και τους 
αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

b. Υπεύθυνη Δήλωση που να αναφέρει αναλυτικά όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία στα οποία είναι 
ασφαλισμένο το προσωπικό της επιχείρησης. 

c. Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα εφαρμόσουν απαρεγκλίτως όλες τις διατάξεις της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.  

Οι δηλώσεις αυτές θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο στην ελληνική γλώσσα και θα είναι ή όλες μαζί σε μία 
υπεύθυνη δήλωση ή ξεχωριστές. 

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών, εκτός και αν συνεχίζεται η διαδικασία επίδοσης 
αυτών, η Επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια προβαίνει στο άνοιγμα των κατατεθέντων φακέλων κατά 
σειρά που επιδόθηκαν και καταχωρεί (δεν αξιολογεί σε αυτή τη φάση τα δικαιολογητικά) στα 
πρακτικά τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό που βρέθηκαν στον κάθε φάκελο περιληπτικά 
αλλά με σαφήνεια. Στο κάθε δικαιολογητικό γράφεται ο αύξων αριθμός του φακέλου και μονογράφεται 
από τα μέλη της Επιτροπής. Οι εσωτερικοί φάκελοι που περιέχουν την οικονομική και τεχνική 
προσφορά δεν ανοίγονται, αλλά σημειώνονται σε αυτούς ο αύξων αριθμός του αντίστοιχου 
εξωτερικού φακέλου και μονογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.  

2. Στη συνέχεια (όχι απαραίτητα την ίδια ημέρα), η συνεδρίαση γίνεται μυστική και η επιτροπή προβαίνει 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών που βρέθηκαν στους φακέλους και ενημερώνει με πρακτικό της 
τους συμμετέχοντες. Στους αποκλεισθέντες προμηθευτές αιτιολογείται ο λόγος αποκλεισμού τους και 
επιστρέφονται αμέσως τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ως και ο φάκελος της οικονομικής και τεχνικής 
προσφοράς σφραγισμένοι όπως κατατέθηκαν. 
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3. Στη συνέχεια (όχι απαραίτητα την ίδια ημέρα), η Επιτροπή συνεδριάζει δημόσια και ανοίγει τους 
φακέλους των τεχνικών προσφορών. Η διαδικασία είναι η ίδια με την προηγούμενη φάση του 
διαγωνισμού. Στους αποκλεισθέντες σε αυτή τη φάση προμηθευτές επιστρέφονται αμέσως τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς, ως και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς 
σφραγισμένος όπως κατατέθηκε.   

4. Στη συνέχεια(όχι απαραίτητα την ίδια ημέρα), η Επιτροπή συνεδριάζει δημόσια και ανοίγει τους 
φακέλους των οικονομικών προσφορών και ανακοινώνει μεγαλοφώνος το περιεχόμενο αυτών. Η 
επιτροπή οφείλει να ενημερώσει τους συμμετέχοντες προμηθευτές σε αυτή τη διαδικασία, τρεις(3) 
ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα από το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για την ακριβή ημέρα 
και ώρα του ανοίγματος. Οποιαδήποτε επίσημη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σε κάθε στάδιο 
του διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μέσω fax ή e-mail με απόδειξη. 

5. Προσφορές που δεν είναι συνταγμένες σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη ή δεν είναι 
υπογεγραμμένες και δεν φέρουν τη σφραγίδα του προσφέροντα, αποκλείονται από το διαγωνισμό.  

Μετά τα ανωτέρω, η Επιτροπή ορίζει την ημερομηνία ανακοινώσεως της απόφασης ανακήρυξης του αναδόχου. 
Άρθρο 10 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη: 
1. η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

2. η τιμή της προσφοράς σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και 
την τρέχουσα τιμή της αγοράς.  

Ανάδοχος, τελικά, ανακηρύσσεται αυτός που θα δώσει τη χαμηλότερη τιμή συνολικά. Απαραίτητη 
προϋπόθεση όμως είναι ότι όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν κατ’ ελάχιστο τις τεχνικές 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο διαγωνισμό. Αυτήν τη συμφωνία την αποφασίζει η Επιτροπή του 
Διαγωνισμού. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η 
προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή.  
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή για ένα προϊόν ή ομάδα προϊόντος, αφού αυτά 
είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών για ένα 
προϊόν, διενεργείται από την επιτροπή του διαγωνισμού, κλήρωση με διαφανείς όρους που αυτή θα καθορίσει 
σε συμφωνία με τους συμμετέχοντες. Η επίσημη ενημέρωση των διαγωνιζόμενων δύναται να γίνει και με 
αποστολή μέσω φαξ ή email των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού με αποδεικτικό αποστολής. 
Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση-

γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού ανά είδος, για μέρος της υπό προμήθεια ποσότητας ή αξίας, όχι όμως λιγότερο 
του 50%. Ο όρος αυτός μπορεί, επίσης, να μεταφερθεί και στη σύμβαση με το/τους μειοδότη/τες προμηθευτή/ές 
και θα αφορά τη συμβατική ποσότητα ή αξία. 
Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να 
προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του μειοδότη. Το 
πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του 
αιτήματος. Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής 
Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης», o μειοδότης πρέπει να υποβάλλει  Ένορκη βεβαίωση νομίμου 
εκπροσώπου του αναδόχου ενώπιων συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής 
προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (παρ.2δ 
άρθρο 68 Ν.3863/2010, όπως προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 22 του Ν.4144/2013). Η σύμβαση 
καταρτίζεται βάση των όσων προβλέπονται στο ΠΔ 28/1980 και το άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 3863/2010.  

Άρθρο 11 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

     1. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της νομιμότητας 
της διενέργειάς του επιτρέπεται προσφυγή, άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 
     2. Η προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως στην αρμόδια για τη διενέργεια διαγωνισμού Υπηρεσία ως εξής: 
    2.1 Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 
της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
    2.2 Κατά της νομιμότητας διενέργειας και της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η προσφυγή κατά της συμμετοχής 
προμηθευτών σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

· Στην περίπτωση 2.2, δικαίωμα υποβολής προσφυγής έχουν μόνο οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 
· Στην περίπτωση  2.1 της προηγούμενης παραγράφου, η προσφυγή εξετάζεται από την Οικονομική 

Επιτροπή, η οποία εκδίδει την απόφασή της το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

· Προσφυγές που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν 
γίνονται δεκτές. 

· Κατά της αποφάσεως κατακύρωσης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στην επιτροπή του αρ. 7 Ν. 2839/00 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν παράβολο κατάθεσης 
υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν 
πρέπει να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί  έσοδο του 
Δήμου και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου ΚΑΕ 3741 «παράβολα από κάθε αιτία». 

Άρθρο 12 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται 
και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μέσα στις επόμενες 10 ημερολογιακές ημέρες από την ανακοίνωση-

ενημέρωση του μειοδότη και θα λήγει σε ένα(1) χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της. Η σύμβαση 
καταρτίζεται βάση των όσων προβλέπονται στο ΠΔ 28/1980. Ο χρόνος της σύμβασης ΔΕΝ μπορεί να 
ανανεωθεί.  

Άρθρο 13 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Α. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις  θα προέρχονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. 
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι 
να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 2% της συνολικής αξίας των υπηρεσιών, χωρίς το 
ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα λήγει στις 31/01/17 και θα κατατίθεται μαζί με την 
υπογραφή της σύμβασης.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 28/1980. 

Άρθρο 14 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

Η παραλαβή όλης της ποσότητας της υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή, εφάπαξ ή τμηματικά, μετά 
από ποσοτικό και  ποιοτικό έλεγχο σύμφωνα, με τα δεδομένα της προσφοράς του προμηθευτή και των τεχνικών 
προδιαγραφών που έχουν τεθεί στο διαγωνισμό. Μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και εφόσον δεν 
υπάρχουν αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις ή ενστάσεις, θα επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που 
κατετέθη κατά την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσό 
ίσο με το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας για τα προσφερθέντα είδη, χωρίς το 
ΦΠΑ.  

Άρθρο 15 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ – ΕΚΠΤΩΣΗ 

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης όλης της προμήθειας ή τμήματος αυτής  για χρονικό διάστημα έως 
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, θα επιβάλλεται στον προμηθευτή ποινική ρήτρα ίση με το πέντε τοις 
χιλίοις (5ο/οο) για κάθε ημέρα επί της συνολικής αξίας των εκπροθέσμως παραδοθέντων ειδών. Μετά την 
παρέλευση των τριάντα (30) ημερών θα ακολουθήσει η διαδικασία της έκπτωσης, σύμφωνα με το ΠΔ 28/1980. 

Άρθρο 16 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία(1) τοπική εφημερίδα. Επίσης, θα αναρτηθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου μέχρι και την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού. Τα 
έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης, και όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον 
ανάδοχο, ενώ ο Δήμος θα επιβαρυνθεί το ΦΠΑ. 
 

 

 

Άρθρο 17 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών της παρούσης δύναται να γίνει και με εξόφληση 
100% της συμβατικής αξίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α , 2 και 3 του άρθρου 36 της Υ.Α. 
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ, και κατά περίπτωση, εάν παραδίδεται τμηματικά και σε κάθε περίπτωση μετά την 
παρέλευση δύο(2) μηνών από την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών (έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής και 
λογιστική τακτοποίησή του). Θα εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε 
παραγγελία του Δήμου και όχι για το συνολικό ποσό. Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την Οικονομική Υπηρεσία 
του Δήμου και αυτή θα υποδείξει και θα λύσει τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική 
πληρωμή της προμήθειας. Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Οικονομική 
Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής 
μεταξύ Δήμου και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980. 

Άρθρο 18 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Στην προκειμένη δημοπρασία ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 28/1980, βάση των άρθρων 
158,209 του νέου Δ.Κ.Κ. και του Ν. 3858/2010(Νόμος Καλλικράτη). Για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί 
στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω ΠΔ. 
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«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε Ρόδου»  (κωδ. 

00/6142.0039) και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών το αργότερο, αρχομένης από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης». 
 

Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980, του άρθρου 209 του Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν. 3463/2006)  
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 66.912,00 ευρώ με τον  ΦΠΑ και θα 
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ροδίων του οικονομικού έτους 2016 στον κωδικό 00/6142.0039 

από ίδιους πόρους.» 

 

«ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσίας του έργου «Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Ρόδου» έτους 2016, 
κωδ. 00/6142.0039)». 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπονται από τις διατάξεις: 
α) του νέου Ν. 3463/2006(Περί Κυρώσεως  Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209) 
β) του Ν. 2286/95 

γ) ΠΔ 28/1980 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό  με τους όρους που 
καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. 

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 
Ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση 
του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα 10 δέκα ημερολογιακών ημερών  
από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση 
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από  

το νόμο και θα συναφθεί για χρονικό διάστημα maximum 12 μηνών. Ρητά δεν προβλέπεται παράταση αυτής. 
Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   

 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της 
σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 2% χωρίς το ΦΠΑ. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

 Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας, 
μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα του ΠΔ 28/1980.  

Άρθρο  8ο - Πλημμελής παροχή υπηρεσιών 

Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υπηρεσιών, αυτές δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης,  τότε 
εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο ΠΔ 28/1980.  

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν 
κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Το ΦΠΑ  βαρύνει το Δήμο και τα έξοδα δημοσίευσης θα  
βαρύνουν το μειοδότη. 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υπηρεσιών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα του ΠΔ 28/1980. Η 
παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο τμηματικά, καθημερινά και ανάλογα 
με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη του διαγωνισμού.»  

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ -ΚΟΣΤΟΣ 
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ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 
ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
(ΕΥΡΩ)  

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
(ΕΥΡΩ) 

6,50 

ΕΥΡΩ 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΦΥΛΑΞΗ 15  

4635+ 300= 4.935 6,5 32.077,50   

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 
ΦΥΛΑΞΗ 5 

1.045 8,2 8.569,00 25% 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-

ΑΡΓΙΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΦΥΛΑΞΗ 15  

810+8= 818 11,38 9.308,84 75% 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 
ΦΥΛΑΞΗ 5 

135 13 1.755,00 100% 

κοστος 
μισθοδοσίας- 

ασφάλισης 

      51.710,34 

  

Διοικητικό 
κοστος 

  
προεκτιμείται  σε 5,2 % του κόστους 
μισθοδοσίας-ασφάλισης 

2.688,93   

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

    54.399,27   

    ΦΠΑ  23% 12.511,83   

    ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΊΗΣΗ    0,90   

ΣΥΝΟΛΟ       66.912, 00   

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΡΟΔΟΥ. 

ΦΥΛΑΞΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΑΪΟ 2016 ΕΩΣ ΑΠΡΙΛΙΟ 2017   

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ   

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ
Σ 

ΩΡΑΡΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑ
Σ 

ΩΡΕΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ 
ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΦΥΛΑΞΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ  ΑΡΓΙΩΝ 

ΩΡΕΣ 
ΝΥΚΤΕΡ. 
ΚΥΡΙΑΚΩΝ-

ΑΡΓΙΩΝ 

05/2016 – 

10/2016 

31+30+31

+31+30+3

1=184 

7:00-3:00 

3.680 ώρες 

15ώρες x 159 
=2.385 

5ώρες x159 
=795 

15ώρες x 25 =375 
22ημ+3Αργίες (1 
Μαίου,20 
Ιουνίου, 28 
Οκτώβρη) 

5ώρες x 25 
=125 

22ημ+3Αργίες 

11/2016 – 

04/2017 

30+31+31

+28+31+3

0= 181 

Παρασκευ
ή-Σάββατο 

7:00-

3:00της 
επομένης 

Δευτ-Τρίτ-

Τετ-

Πέμπτη 

7:00-22:00 

Κυριακή  
7:00-22:00 

15ώρες x 
(100+50)= 

2.250 

5ώρες x 50 
=250 

15ώρες x 29 =435 

Αργίες : 
 14 Νοε, 26 Δεκ,  
6 Ιαν, 7 Μαρτ,  
25 Μαρτ 

5ώρες x 2 = 
10 

ΣΥΝΟΛΟ     4.635 1.045   135 
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ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ 

 

ΩΡΑΡΙΟ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΦΥΛΑΞΗ 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΡΓΙΕΣ   

 

 11:00-17:00 

(6 ΩΡΕΣ) 
50 ημ.x 6 ώρες =     
300 ώρες 

8ημ. x 6 ώρες =48 
ώρες   

          

          

 

1. Η παρούσα μελέτη αφορά τη φύλαξη των πυλών της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου για δώδεκα μήνες  
από την υπογραφή της σύμβασης, και  την φύλαξη των κεντρικών παραλιών του νησιού.   

2. Οι πύλες που θα έχουν οι φύλακες την εποπτεία της φύλαξης μέσω των καμερών του κέντρου ελέγχου  
είναι οι εξής:       
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ 

1.Πύλη Ωβέρνης (Αργυροκάστρου) 
2.Πύλη Παναγιάς (είσοδος πλατείας Εβραίων Μαρτύρων) 
3.Πύλη Ακαντιάς 

4.Πύλη Αγ. Ιωάννη 

5.Πύλη Αγ. Αθανασίου 

6.Πύλη Αμπουάζ 

7. Πύλη Αρνάλδου  
3. Οι παραλίες θα εποπτεύονται με δύο άτομα την ημέρα κατά τους μήνες Μάιο έως Οκτώβριο. 

 

Η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης ανά τακτά χρονικά διαστήματα (15 ημέρες) σε συνεργασία με τον ανάδοχο, 
θα καθορίζει τον τρόπο και χρόνο  επίβλεψης φύλαξης  των 7 πυλών, δηλαδή   16ωρη, η 24ωρη φύλαξη κάθε 
Πύλης ξεχωριστά ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται. Στις Πύλες θα λειτουργούν τα βυθιζόμενα  
εμπόδια χωρίς τη φύλαξη με προσωπικό. 
       Θα υπάρχει απαγόρευση εισόδου αυτοκινήτων και δικύκλων στη Μεσαιωνική Πόλη, τις ώρες  που αυτό 
απαγορεύεται από τον ισχύοντα κανονισμό κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της πόλης της Ρόδου, και ειδικά για την  
κυκλοφορία των οχημάτων στην Μες. Πόλη. Και αυτό αφορά είτε τα οχήματα των μονίμων κατοίκων, είτε τα 
οχήματα των εταιρειών τροφοδοσίας των καταστημάτων και τα οχήματα των επισκεπτών της Μες. Πόλης. 

 

1. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος φύλαξης και το κάθε είδους λειτουργικό κόστος.  Η τιμή 
μονάδος καθορίζεται για τη φύλαξη  μιας θέσης εργασίας (πόστο  ή κέντρο Ελέγχου) για μία (1) ώρα 
και θα είναι η τελική (ανεξαρτήτως αργιών, ημερών και ώρας).                                      

2. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης θα είναι για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Παράταση 
αυτής σε ώρες φύλαξης η μήνες ισχύος δεν προβλέπεται. 

3.  Ο χώρος εργασίας του προσωπικού του αναδόχου στην Μες. Πόλη της Ρόδου είναι  οι 
προαναφερόμενες πύλες, και το κέντρο ελέγχου των πυλών από όπου θα γίνεται και η εργασία 
συντονισμού του ελέγχου σε όλες τις πύλες συνολικά καθώς και η παρακολούθηση των ειδικών 
καμερών  και του προγράμματος παρακολούθησης (λογισμικό) που έχουν ήδη εγκατασταθεί. 

4. Το ωράριο της φύλαξης θα καθορισθεί από την Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Ανάδοχο και θα είναι 
για επτά μέρες την εβδομάδα (Κυριακές και αργίες).. Η απασχόληση του προσωπικού θα είναι πλήρης. 
Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας θα συντάσσει ο ανάδοχος σε συνεργασία με τον υπεύθυνο 
υπάλληλο του Δήμου.  

5. Το προσωπικό ασφαλείας θα είναι ένστολο  και θα φέρει ιδιόκτητο σύστημα επικοινωνίας ή κάποιο 
άλλο σύστημα επικοινωνίας(κινητό). 

6. Το προσωπικό του αναδόχου θα φέρει ομοιόμορφη στολή και θα είναι ίδια από πλευράς ποιότητας και 
χρώματος.  Κατώτατο όριο ανθρώπων τρία(3), εκτός του εκπροσώπου της Εταιρείας.  

7. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται πρέπει να είναι  Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι της Ε.Ε., κατά 
προτίμηση δημότες του Δήμου Ρόδου, ειδικευμένοι, θα είναι κάτοχοι ειδικής άδειας φύλακα σε ισχύ,  
υγιείς, λευκού ποινικού μητρώου, άριστοι στο είδος τους, άψογοι από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι 
σε τρίτους. 

8. Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει την απομάκρυνση κάθε μέλους του προσωπικού του 
αναδόχου αν αυτό δείξει ολιγωρία ή δεν εκτελεί πλήρως τα καθήκοντα του.  

9. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την εργασία. 
Εργατική νομοθεσία και τις διατάξεις για αμοιβές ωράριο εργασίας κοινωνικές παροχές αποζημιώσεις 
φόρους κ.λ.π θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που 
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προκύπτει από αυτές. Επίσης, υποχρεώνεται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο 
δημόσιο στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 

10. Υποχρέωση του αναδόχου είναι η τήρηση του βιβλίου στο οποίο θα αναγράφονται καθημερινά τυχόν 
περιστατικά και θα είναι πάντα στην διάθεση του Δήμου. Αυτό θα θεωρείται κάθε μήνα από τον 
αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου. Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αποκαθιστά κάθε 
είδους ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του προσωπικού του.  

11. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιεί έγγραφα στο απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό ότι 
ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με το Δήμο.  

12. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει όλο το προσωπικό του στο ΙΚΑ –ΤΕΑΜ και σε κάθε άλλο 
ασφαλιστικό φορέα που προβλέπει ο νόμος. Ο Δήμος δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του 
αναδόχου να εργάζεται αν δεν υποδεικνύεται ασφαλισμένος, υποχρεωμένου του αναδόχου να εφοδιάζει 
το Δήμο με τα σχετικά επίσημα έγγραφα. (καταστάσεις ενσήμων, κ.α.) 

13. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί όλα τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας για την διαφύλαξη της 
υγείας του προσωπικού του(εμβολιασμός), ενώ για κάθε συνέπεια από την παραβίαση αυτών των 
μέτρων ο Δήμος δεν θα φέρει καμία ευθύνη.  

14. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων 
και είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο 
προσωπικό του. Επίσης θα τηρεί την νομοθεσία περί Τεχνικού ασφαλείας τα υγείας των εργαζομένων. 

15. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνος 
έναντι του Δήμου για την εξασφάλιση της φύλαξης   για όλο το χρόνο διάρκειας της σύμβασης.  

16. Άρθρο 11ο – Πρόσθετα προσόντα του προσωπικού τυ αναδόχου-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
17. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την παροχή της υπηρεσίας κατάλληλα πιστοποιημένο 

και διαπιστευμένο  από τον Δήμο προσωπικό, με γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (πχ. 
Αγγλικά). Καθώς και βασικές (επιπέδου ECDL) γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για την 
παρακολούθηση των πυλών μέσω προγράμματος από το Κέντρο Ελέγχου 

18.      Ο Δήμος ως εργοδότης έχει το δικαίωμα  να ζητήσει από τον ανάδοχο σε περίπτωση 
ακαταλληλότητας όλης ή μέρους της παρεχόμενης εργασίας την άμεση αντικατάσταση των 
εργαζόμενων που εμπλέκονται σε αυτό. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, αμέσως, ο Δήμος 
δικαιούται κατά την κρίση του ν προβεί σε απόρριψη της παροχής της υπηρεσίας, και την μείωση του 
τιμήματος. Το αντίστοιχο ποσό θα εγκρίνει και η προϊσταμένη αρχή 

19. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της παρούσας σύμβασης απορρεουσών 
υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεων του αναδόχου σε οποιοδήποτε 
τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ο ανάδοχος όμως μπορεί να υπενοικιάσει από άλλη εταιρεία 
προσωπικό, για τις ανάγκες του. 

20. Ο ανάδοχος θα ελέγχεται για όλες τις ενέργειες του και για την τήρηση των υποχρεώσεων του  από την 
αρμόδια επιτροπή που αποτελείται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, δύο δημοτικούς συμβούλους και 
υπηρεσιακούς παράγοντες.  

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 77/2016 

(ΑΔΑ: 7ΕΝ5Ω1Ρ-Σ89), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που 
δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις στον σχετικό Κ.Α., που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο 
Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 
19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 18
ο 
                                                                            (Απόφ. Αρ.150/2016  (Α.Δ.Α: 7ΗΝ7Ω1Ρ-Η6Ν)   

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια «ζωοτροφών έτους 2016»     

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/31594/25-04-2016) 

 

 Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/31594/25-04-2016, δια της οποίας 
κοινοποιείται το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

«Θέμα : Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «ζωοτροφών, έτους 2016».  

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής για τη 
διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ζωοτροφών, έτους 2016(κωδ. 
35/6692.0002)». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη) 
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ζωοτροφών, έτους 2016(κωδ. 
35-6692.0002)». 

 

Στη Ρόδο στις 22 Απριλίου 2016 και ώρα 9:00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η επιτροπή 
διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 απόφαση της Ο.Ε. και που απαρτίζεται από 
τους:  
 

1.  Νικόλαο Αφαντενό (πρόεδρο)  
2. Εμμανουήλ Κανάκα (μέλος)  
3. Γεράσιμο Αντωνάτο    (μέλος) 
      

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στη διενέργεια του  δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας «ζωοτροφών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ, ο 
οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 121/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, 
προκηρύχθηκε με την 939/2016 Διακήρυξη του Δημάρχου και δόθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο και 
ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων στις 14/04/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/28172/2016. Είχε 
προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης των κωδικών με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της περίληψης διακήρυξης είχε σαν  αποτέλεσμα λήξη επίδοσης 
των προσφορών την  9η

 πρωινή στις 22/04/2016, συμμετείχαν και προσήλθαν να καταθέσουν εγκαίρως 
προσφορές οι εξής προμηθευτές: 
 

1. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

για τα παρακάτω υλικά: 

περιγραφή 

 

Μονάδα μέτρησης ποσότητα 

Χόρτο ξηρής μηδικής 1kg 33.500kg 

Φύραμα 1kg 9.250kg 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (9η
 πρωινή στις 22/04/2016), η επιτροπή 

διαγωνισμού άνοιξε τα φάκελα προσφοράς των συμμετεχόντων. Οι προμηθευτές είχαν τα απαιτούμενα 
έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη. Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και 
σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του 
διαγωνισμού, που περιλαμβάνει το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, όπου διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται 
κατελάχιστον στις προδιαγραφές της μελέτης. Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στο επόμενο στάδιο, 
δηλαδή στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα και κατέληξε στα 
κάτωθι: 
 

Η εταιρία ‘’ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ’’ κατέθεσε προσφορά μόνο για το χόρτο μηδικής ως εξής:  
 

περιγραφή 

 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή προσφοράς Σύνολο 

Χόρτο ξηρής μηδικής         1kg     33.500kg 0,40 13.400,00 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  13.400,00 

ΦΠΑ 23%          3.082,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%         16.482,00 

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 
 

1. Να γίνει δεκτή η οικονομική προσφορά επειδή η ανωτέρω προσφορά δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις 
από τις τιμές της μελέτης η οποία συντάχθηκε με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη. 
Επιπλέον η επιτροπή έλαβε υπόψη της την τιμή από σχετικές συμβάσεις της εν λόγω εταιρείας με το Δήμο 
σε παλαιότερα έτη για παρόμοια είδη και διαπίστωσε ότι η προσφορά της εταιρείας είναι συμφέρουσα 
(έτος 2014 τιμή 0,40€ άνευ ΦΠΑ - σύμβαση αριθμ. 2/56218, έτος 2015 τιμή 0,40€ άνευ  ΦΠΑ - σύμβαση 
αριθμ. 2/52482).  

2. Να κατακυρωθεί η προμήθεια για χόρτο μηδικής στην εταιρία ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ως 
μειοδότη, με τιμή συνολικά 13.400,00€ ήτοι με ΦΠΑ 23%  16.482,00€. 

3. Να κηρυχθεί η διαδικασία για το φύραμα άγονη». 
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(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 
 

  Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

· Την, υπ’ αρ. 2/31594/25-04-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 
δια της οποίας κοινοποιείται το, από 22/04/2016, Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

· Το άρθρο 72 παράγρ. Ε΄ του Ν.3852/10  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια «ζωοτροφών έτους 2016»,  
  

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού μόνο για την προμήθεια χόρτου μηδικής, αφού η 
σχετική  προσφορά, δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τιμές της μελέτης η οποία συντάχθηκε με τις 
τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη, και ανακηρύσσει μειοδότη την «ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 

με τιμή συνολικά 13.400,00 € ήτοι με ΦΠΑ 23%  16.482,00 € ως κατωτέρω:  
 

περιγραφή 

 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή προσφοράς Σύνολο 

Χόρτο ξηρής μηδικής         1kg     33.500kg 0,40 13.400,00 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  13.400,00 

ΦΠΑ 23%          3.082,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%         16.482,00 

 

Γ)  Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον διαγωνισμό για την «προμήθεια φυράματος»,  λόγω μη προσέλευσης 
ενδιαφερόμενων. 

 

 

ΘΕΜΑ 19
ο 
                                                                             (Απόφ. Αρ.151/2016  (Α.Δ.Α: ΩΤ4ΘΩ1Ρ-ΣΞΙ)   

Έγκριση πρακτικού επιτροπής για ματαίωση του διαγωνισμού του έργου «συντήρηση και καθαρισμός 
πάρκων και παρτεριών Δήμου Ρόδου, έτους 2016» και επαναπροκήρυξη του με τους ίδιους όρους της υπ’ 
αριθμ. 90/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/31600/25-04-2016) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/31600/25-04-2016, δια της οποίας κοινοποιείται το από 22-

4-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

«Θέμα:   Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού  

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση του συνημμένου πρακτικού της επιτροπής, για τη 
διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «συντήρηση και καθαρισμό πάρκων και 
παρτεριών Δήμου Ρόδου, έτους 2016». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη)                                              

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη «συντήρηση και τον καθαρισμό των πάρκων 
και παρτεριών Δήμου Ρόδου έτους 2016 (κωδ.35/6262.0004)» 
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Στη Ρόδο στις 22 Απριλίου 2016 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η επιτροπή 
διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 απόφαση της Ο.Ε. και η οποία απαρτίζεται 
από τους:  
 

1. Μαράκα Ελένη (πρόεδρος), ΔΕ, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών 

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

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

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της 
«συντήρησης και καθαρισμού πάρκων και παρτεριών του Δήμου Ρόδου(κωδ. 35/6262.0004), έτους 2016», 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την 
απόφαση 90/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 899/2016 Απόφαση του Δημάρχου και 
στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου στις 12/04/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/27312/2016. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση 
της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ. Επίσης, είχε προηγηθεί η απόφαση 
190/2016 του ΔΣ για την έγκριση της προμήθειας και της διαγωνιστικής διαδικασίας. Τέλος, αναρτήθηκε η 
διαδικασία στο ΚΗΜΔΣ όπως προβλέπεται από το νόμο.  
 

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των προσφορών την  
09

η
 πρωινή στις 22/04/2016 κατέθεσε εγκαίρως προσφορά οι εταιρείες: 

1. ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

2. ΤΡΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜ-ΤΡΟΥΛΛΗ Σ ΟΕ 

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 

4. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

5. ΑΤΑΝΤΦΑΡ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6. ΝΤΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09η
 πρωινή στις 22/04/2016), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τους φακέλους προσφοράς των συμμετεχόντων προμηθευτών. Κατά του διάρκεια 
του 1ου

 σταδίου του διαγωνισμού φάνηκε ότι υπήρχαν κάποιες αστοχίες στη διακήρυξη και πιο συγκεκριμένα: 

Υπήρχαν διαφορετικές καταληκτικές ημερομηνίες στη διακήρυξη του διαγωνισμού (Παρασκευή 22/04/2016 μμ) 
από ότι στην περίληψη(Πέμπτη 21/04/2016 πμ). Αυτό το γεγονός φάνηκε ότι επηρέασε αρνητικά τη δυνητική 
συμμετοχή προμηθευτών στο διαγωνισμό και δημιούργησε σύγχυση. Έτσι μετά από διαλογική συζήτηση με 
τους προμηθευτές, η επιτροπή συνεδρίασε και αποφάσισε τη ματαίωση του διαγωνισμού λόγω ουσιώδους 
λάθους στη διακήρυξη.     

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 
 

1. Λόγω ουσιώδους λάθους στη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτός να ματαιωθεί. 

2. Να επαναπροκηρυχθεί άμεσα με τους ίδιους όρους της απόφασης 90/2016 της Οικονομικής 
Επιτροπής.     

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 
 

  Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την, υπ’ αρ. 2/31600/25-04-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Δήμου 
Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιείται το, από 22/04/2016, Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

· Το άρθρο 72 παράγρ. Ε΄ του Ν.3852/10  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Την ματαίωση διεξαγωγής του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «συντήρηση και 
καθαρισμό πάρκων και παρτεριών Δήμου Ρόδου έτους 2016», λόγω ουσιώδους λάθους στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού, όπως παραπάνω αναλυτικά αναφέρετε.  
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Β) Εξουσιοδοτεί το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών, να επαναπροκηρύξει άμεσα τον διαγωνισμό με 
τους ίδιου όρους της με αριθ. 90/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

ΘΕΜΑ 20
ο 
                                                                             (Απόφ. Αρ.152/2016  (Α.Δ.Α: ΩΦ6ΔΩ1Ρ-ΖΓ4)   

Έγκριση πρακτικών επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια «υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινόχρηστων χώρων, οδικού δικτύου της 
Δ.Ε. Ρόδου έτους 2016»     

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/31605/25-04-2016) 

 

 Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/31605/25-04-2016, δια της οποίας 
κοινοποιείται το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

«Θέμα : Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «υλικών συντήρησης 
κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων, οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ρόδου, έτους 2016».  

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής για τη 
διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «υλικών συντήρησης κτιρίων, 
κοινοχρήστων χώρων, οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ρόδου, έτους 2016». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «υλικών συντήρησης κτιρίων, 

κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ρόδου, έτους 2016(κωδ. 30-6662.0001.0001, 30-

6661.0002.0001, 30-6661.0009.0001, 30-6662.0003.0001, 30-6662.0008.0001, 30-6661.0005.0001)». 
 

Στη Ρόδο στις 19 Απριλίου και ώρα 11.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η επιτροπή 
διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 απόφαση της Ο.Ε. και που απαρτίζεται από 
τους:  
 

1. Νικόλαο Αφαντενό  (πρόεδρο)  
2. Εμμανουήλ Κανάκα (μέλος)  
3. Γεράσιμο Αντωνάτο (μέλος) 
 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στη διενέργεια του  δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας «υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου της 
Δ.Ε. Ρόδου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 42.475,00 ευρώ με ΦΠΑ, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η 
μελέτη του με την απόφαση 93/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 896/2016 Απόφαση του 
Δημάρχου και δόθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο και ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων στις 
12/04/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/27335/2016. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης 
των κωδικών με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της περίληψης διακήρυξης είχε σαν  αποτέλεσμα λήξη επίδοσης 
των προσφορών την  Τρίτη στις 19/04/2016 και ώρα 11:00, συμμετείχαν και προσήλθαν να καταθέσουν 
εγκαίρως προσφορές οι εξής προμηθευτές: 
 

1. ‘’ ΝΙΚΟΣ ‘’ Β.Λ.Τ. Α.Ε. 
2. ΑΡΧΩΝ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΕΕΤΒΞΕ 

3. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 για τα παρακάτω υλικά: 
ΟΜΑΔΑ 1: οικοδομικά  υλικά 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 

1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός  

α/α Περιγραφή Μον.μετρ. Ποσότητα 

Τιμή 
μον.(χωρίς 

ΦΠΑ) 
Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1.  

Ασβέστης (Πολτός) σε σακιά  των 
15 κιλών 

τεμ 

100 5,00 500,00 
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2.  Τσιμέντο μαύρο σε σακιά 50kgr Τεμ. 300 9,00 2.700,00 

3.  Τσιμέντο άσπρο σε σακιά 50kgr Τεμ. 130 16,00 2.080,00 

4.  

Τσιμέντο ταχείας πήξεως σε σακιά 
των 5 κιλών 

Τεμ. 
40 15,00 600,00 

5.  

Έτοιμο πεταχτό κονίαμα σε σακιά  
των 25 κιλών 

Τεμ 

50 10,00 500,00 

6.  

Έτοιμος μαρμαροσοβάς τελικής 
στρώσης  σε σακιά των 40 κιλών 

Τεμ. 
50 12,00 600,00 

7.  Οπτόπλινθοι 9χ19χ19 Τεμ. 2.000 0,25  500,00 

 
Ενδεικτική προϋπολογισθείσα 

δαπάνη 

 

7.480,00 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2. 
2

ος
 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

 

α/α Περιγραφή 

Μον.μετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας(χωρίς 

ΦΠΑ)   
Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1 

Τσιμεντόπλινθοι πάχους περ. 20 
εκ. 

Τεμ. 
500 0,70 350,00 

2 

Τσιμεντοσωλήνες Φ40 του ενός 
μέτρου 

τεμ 

50 18,00 900,00 

 
Ενδεικτική προϋπολογισθείσα 

δαπάνη 

 

1.250,00 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3 

3
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

 

α/α Περιγραφή 

Μον.μετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας(χωρίς 

ΦΠΑ)   
Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1 

Δομικός χάλυβας S500 (διάφορες 
διατομές) 

κιλά 

1.000 0,90 900,00 

2 Δομικά πλέγματα Τ131 τεμ 80 25,00 2000,00 

 
Ενδεικτική προϋπολογισθείσα 

δαπάνη 

 

2.900,00 

 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ1.4 

4
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 
 

α/α Περιγραφή 

Μον.μετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας(χωρίς 

ΦΠΑ) 
Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1 

Πλάκες τύπου Λάρδου ή 
αντίστοιχου τύπου 

κανονισμένες διαφόρων 
διαστάσεων (πάχους3- 5 εκ.) 

Μ2 

50 35,00 1.750,00 

 
Ενδεικτική 

προϋπολογισθείσα δαπάνη 

 

1.750,00 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.5 

5
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

 

α/α Περιγραφή 

Μον.μετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας(χωρίς 

ΦΠΑ)   
Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 
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1. Μάρμαρο σκληρό λευκό πάχους 3εκ. Μ2 5 80 400,00 

    2. Τσιμεντόπλακες 40χ40 εκ Μ2 25 15,00 375,00 

3. Πλακίδια κεραμικά δαπέδου  Μ2 60 15 900,00 

4. Πλακίδια τοίχου Μ2 30 15 450,00 

5 

Αρμόστοκος πλακιδίων σε σακιά των 
5 κιλών 

τεμ 

40 4,50 180,00 

6 

Κόλλα πλακιδίων ακρυλική σε σακιά 
των 25κιλών 

Τεμ 

40 14,00 560,00 

 
Ενδεικτική προϋπολογισθείσα 

δαπάνη 

 

2.865,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ,2ου ,3ου
,4

ου, 5ου 
ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 1ΗΣ

 ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 16.245,00 

ΦΠΑ 23%  3.736,35 

στρογγυλοποίηση 18,65 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% 20.000,00 

 

ΟΜΑΔΑ 2:ΧΡΩΜΑΤΑ-ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.1 

1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
Μονάδα 

Μετρ. 
Ποσότητα 

Ενδεικτική Τιμή 
μονάδος (χωρις 

ΦΠΑ)  

Δαπάνη 
(ευρω) 

  ΧΡΩΜΑΤΑ          

1 White Spirit  lit 10 2,1 21 

2 Διαλυτικό νίτρου  lit 10 3,2 32 

4 

Αντισκουριακό προστασία μετάλλων 
(Μίνιο)  lit 5 7 35 

5 Αστάρι πλαστικού lit 20 3,4 68 

6 

Αστάρι για γαλβανιζέ σωλήνες 2 
συστατικών 1Kgr lit 5 9,8 49 

7 Αστάρι ακρυλικού (γυαλί) lit 10 4,2 42 

8 Βελατούρα lit 4 10 40 

9 Παρετίνα-Πελαμούρα εσωτ. χώρου Kgr 20 0,55 11 

11 

Αντηλιακό Βερνίκι ξύλου (έγχρωμο ή 
άχρωμο) διαλύτου lit 6 10,7 64,2 

12 

Ξυλοντεκόρ εντομοκτόνο και 
μυκητοκτόνο lit 6 10,7 64,2 

14 Ριπολίνη, λαδομπογιές βασικά χρώματα lit 20 8 160 

15 

Πλαστικό χρώμα εξωτερικών επιφανειών 

Ακρυλικό (Α ποιότητας)  lit 80 5,3 424 

16 

Πλαστικό χρώμα εσωτερικών επιφανειών 
(Α ποιότητας) lit 250 4,4 1100 

18 Βασικά χρώματα πλαστικού  lit 20 5,5 110 

21 Στόκος σπάτουλας σε σκόνη (2 kgr) σακί Τεμ. 20 0,9 18 

22 Στόκος ξύλου Kgr 5 3,8 19 

23 Σιδηροστοκος Κgr 10 5 50 

24 Επισκευαστικό κονίαμα 25kgr (σακιά) Τεμ. 4 25 100 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
 

  

              

2407,40 

 

 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.2 
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2
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

 

  
ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Μονάδα 

Μετρ. 
Ποσότητα 

Ενδεικτική Τιμή 
μονάδος (χωρις 

ΦΠΑ) 

Δαπάνη 
(ευρω) 

 ΜΟΝΩΤΙΚΑ      

1 Αφρός πολυουρεθάνης Τεμ. 10 5,5 55 

2 Ασφαλτοπανο Μ2 30 3,5 105 

3 Ασφαλτοκολλα Κgr 30 2,9 87 

4 Ασφαλτόπανο αλουμινίου (veral) M2 10 7,5 75 

5 

Ασφαλτόπανο με επικάλυψη ψηφίδας 
πάχους 4mm Μ2 10 5,5 55 

6 

Μονωτικό ελαστομερές κεραμιδί 
δοχ.12kgr δοχ. 8 46 368 

7 

Μονωτικό ελαστομερές λευκό δοχ. 
12kgr δοχ. 14 49,5 693 

9 

Στεγανωτικό υλικό ελαστομερές 
πολυουρεθανικής βάσης Κgr 10 5 50 

10 Γάζα ρολό φάρδους 10cm x50m ρολά 20 2 40 

11 Πολυεστερικό ύφασμα (υαλουφασμα) Τεμ. 3 38 114 

      

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.       1642,00 

 

 
ΟΜΑΔΑ 3: Υαλουργικά 

1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός  

α/α Περιγραφή Μον.μετρ. Ποσότητα 

Τιμή μον. 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 
ΦΠΑ 

1 

2 Πλάκες τζαμιού λευκού 3 χιλ. 
διαστάσεων 2,25χ3,21 

Μ2 

15 10,00 150,00 

8.  

3 Πλάκες τζαμιού λευκού 4 χιλ. 
διαστάσεων 2,20χ3,21 

Μ2 

22 13,00 286,00 

9.  

2 Πλάκες τζαμιού λευκού 5 χιλ. 
διαστάσεων 2,20χ3,21 

Μ2 

14,5 15,00 217,50 

10.  

2 πλάκες τζιαμιού αρμέ λευκού  
διαστάσεων 1,60χ2,25 

Μ2 

7,2 18,00 129,60 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   783,10 

 ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α.23%   180,11 

 στρογγυλοποίηση   36,79 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.   1000,00 

 
ΟΜΑΔΑ 4  

 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 

 

 ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 

1 

Θερμό 
ασφαλτόμιγμα της 

ΠΤΠ Α265 

 

m
3 

 

32 

 

126,00 

 

4.032,00 

 Φ.Π.Α. 23% 927,36 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 1ου ,2ου  ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ 2ΗΣ

 ΟΜΑΔΑΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4.049,40 

ΦΠΑ 23%  931,36 

στρογγυλοποίηση 19,24 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% 5.000,00 
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  40,64 

ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00 

 
ΟΜΑΔΑ 5 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

 ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Σκυρόδεμα C16/20 m
3 

123 61 7.503,00 

2 Άντληση m
3
 40 5 200,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 7.703,00 

Φ.Π.Α. 23% 1.771,69 

 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  0,31 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.475,00 

 

ΟΜΑΔΑ 6: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
Μονάδα 

Μετρ. 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή μονάδος 

Δαπάνη 
(ευρω) 

           

1 Σιφώνι νιπτήρα σπιράλ τεμ 10 6,00 60,00 

2 Βαλβίδες νιπτήρα τεμ 8 4,50 36,00 

3 Διακόπτες γωνιακοί 1/2’’ Τεμ 17 3,50 59,50 

4 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ γωνιακά Τεμ 8 8,00 64,00 

5 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ κάθετα Τεμ 8 8,00 64,00 

6 Φλοτέρ κασέτα 3/8’’ κάθετα Τεμ 5 8,00 40,00 

7 Σπιράλ σύνδεσης 1/2 30 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ Τεμ 20 2,50 50,00 

8 Σπιράλ σύνδεσης 1/2 50 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ Τεμ 15 3,00 45,00 

9 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ16 Μ 100 0,80 80,00 

10 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ18 Μ 100 1,00 100,00 

11 

Γωνία Φ16χ2-1/2’’ θηλυκό 
(πολυαιθυλενίου) Τεμ 10 2,00 20,00 

12 

Γωνία Φ16χ2-1/2’’ αρσενικό 
(πολυαιθυλενίου) Τεμ 10 2,00 20,00 

13 Ταυ Φ16χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) Τεμ 10 3,20 32,00 

14 

Ταυ Φ16χ2-1/2’’ αρσενικό 
(πολυαιθυλενίου) με μαστό μετατροπής  Τεμ 10 4,00 40,00 

15 Ρακόρ Φ16χ1/2 θηλυκό (πολυαιθυλενίου)  Τεμ 20 1,20 24,00 

16 Ρακόρ Φ16χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου) Τεμ. 20 1,20 24,00 

17 

Γωνία Φ18χ2-1/2’’ θηλυκό 
(πολυαιθυλενίου) Τεμ 10 3,20 32,00 

18 

Γωνία Φ18χ2-1/2’’ αρσενικό 
(πολυαιθυλενίου) Τεμ 10 3,20 32,00 

19 Ταυ Φ18χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) Τεμ 8 3,50 28,00 

20 

Ταυ Φ18χ2-1/2’’ αρσενικό 
(πολυαιθυλενίου) με μαστό μετατροπής Τεμ 8 4,50 36,00 

21 Ρακόρ Φ18χ1/2 θηλυκό (πολυαιθυλενίου)  Τεμ 20 1,50 30,00 

22 Ρακόρ Φ18χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου) Τεμ. 20 1,40 28,00 

23 Βρύση κήπου ορειχάλκινη . Επιχρωμ. 1/2’’ Τεμ 14 4,00 56,00 

24 Σχαράκια δαπέδου Φ100 Τεμ 10 3,50 35,00 

25 Πλαστικό καζανάκι με μπουτόν Τεμ. 8 22,00 176,00 

26 

Βρύση νιπτήρα νίκελ μονή 1/2’’ με 
ρουξούνι Τεμ 8 18,00 144,00 

27 Μηχανισμός καζανακιού αέρος Τεμ 8 11,00 88,00 
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28 Ανταλακτικό μπουτόν καζανακιού αέρος Τεμ 18 3,50 63,00 

29 Ανταλακτικά λάστιχα καζανακιού αέρος τεμ 18 2,00 36,00 

30 Κόλλα PVC συσκευασία 1/2  τεμ 2 9,00 18,00 

31 Φιάλη προπανίου τεμ 3 9,00 27,00 

32 

Νήμα στεγανοποίησης σωλήνων (κουτί 
150μ.) τεμ 2 18,00 36,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
 

  

              

1.623,50 

 ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α. 23%    373,41 

 στρογγυλοποιηση    3,09 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.    2.000,00 

 
Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (11:00 στις 19/04/2016), η επιτροπή 
διαγωνισμού άνοιξε τα φάκελα των προσφορών των συμμετεχόντων και διαπίστωσε τα εξής: 
Η εταιρεία ‘’ ΝΙΚΟΣ ‘’ Β.Λ.Τ. Α.Ε. είχε τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη 
διακήρυξη. Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο. 
Η εταιρεία ΑΡΧΩΝ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΕΕΤΒΞΕ αποκλείστηκε από τη συνέχεια του διαγωνισμού γιατί η προσφορά 
της δεν ήταν συντεταγμένη με όσα όριζε η Διακήρυξη. Συγκεκριμένα στον φάκελο της δεν αναφερόταν η λέξη 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ούτε ο αριθμός Διακήρυξης και η ημερομηνία, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από την 
συνέχεια του διαγωνισμού. 
Η εταιρεία ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ είχε τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από 
τη διακήρυξη. Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο. 
 Κατόπιν τούτου, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που περιλάβανε το 
άνοιγμα των τεχνικών προσφορών των εταιριών      ‘’ ΝΙΚΟΣ ‘’ Β.Λ.Τ. Α.Ε. και  ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
όπου διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται κατελάχιστον στις προδιαγραφές της μελέτης. 
 Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στο επόμενο στάδιο δηλαδή στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών ο 
οποίος διενεργήθηκε την ίδια ημέρα και κατέληξε στα κάτωθι: 
Η εταιρία ‘’ ΝΙΚΟΣ ‘’ Β.Λ.Τ. Α.Ε. κατέθεσε προσφορά  μόνο για την ομάδα (4) «ασφαλτόμιγμα»  και (5) 

«σκυρόδεμα»  ενώ  η εταιρεία  ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ κατέθεσε προσφορά για την ομάδα (1) 

«οικοδομικά υλικά» την ομάδα (2) «χρώματα – μονωτικά», την ομάδα (3) «υαλουργικά» και την ομάδα (6) 

«υδραυλικά» και έχουν ως εξής:. 
 

ΟΜΑΔΑ 1 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 

 

α/α Περιγραφή Μον.μετρ. Ποσότητα 

Τιμή 
προσφοράς(χωρίς 

ΦΠΑ) 
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

Αξία χωρίς 
ΦΠΑ 

1 

Ασβέστης (Πολτός) σε σακιά  
των 15 κιλών 

τεμ 

100 4,50  450,00 

2 Τσιμέντο μαύρο σε σακιά 50kgr Τεμ. 300 8,50 2.550,00 

3 Τσιμέντο άσπρο σε σακιά 50kgr Τεμ. 130 14,00 1.820,00 

4 

Τσιμέντο ταχείας πήξεως σε 
σακιά των 5 κιλών 

Τεμ. 
40 15,00   600,00 

5 

Έτοιμο πεταχτό κονίαμα σε 
σακιά  των 25 κιλών 

Τεμ 

50 10,00 500,00 

6 

Έτοιμος μαρμαροσοβάς τελικής 
στρώσης  σε σακιά των 40 κιλών 

Τεμ. 
50 11,00 550,00 

7 Οπτόπλινθοι 9χ19χ19 Τεμ. 2.000 0,25  500,00 

 
Ενδεικτική προϋπολογισθείσα 

δαπάνη 

 

6.970,00 

 

α/α Περιγραφή 

Μον.μετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή 
προσφοράς(χωρίς 

ΦΠΑ) 
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

Αξία χωρίς 
ΦΠΑ 
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1 

Τσιμεντόπλινθοι πάχους περ. 
20 εκ. 

Τεμ. 
500 0,70 350,00 

2 

Τσιμεντοσωλήνες Φ40 του 
ενός μέτρου 

τεμ 

50 18,00 900,00 

 
Ενδεικτική 

προϋπολογισθείσα δαπάνη 

 

1.250,00 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3 

α/α Περιγραφή 

Μον.μετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή 
προσφοράς(χωρίς 

ΦΠΑ) 
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

Αξία χωρίς 
ΦΠΑ 

1 

Δομικός χάλυβας S500 

(διάφορες διατομές) 
κιλά 

1.000 0,90 900,00 

2 Δομικά πλέγματα Τ131 τεμ 80 25,00 2.000,00 

 
Ενδεικτική 

προϋπολογισθείσα δαπάνη 

 

2.900,00 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ1.4 

α/α Περιγραφή 

Μον.μετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή 
προσφοράς(χωρίς 

ΦΠΑ) 
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

Αξία χωρίς 
ΦΠΑ 

1 

Πλάκες τύπου Λάρδου ή 
αντίστοιχου τύπου 

κανονισμένες διαφόρων 
διαστάσεων (πάχους3- 5 εκ.) 

Μ2 

50 35 1.750,00 

 
Ενδεικτική 

προϋπολογισθείσα δαπάνη 

 

1.750,00 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.5 

α/α Περιγραφή 

Μον.μετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή 
προσφοράς(χωρίς 

ΦΠΑ) 
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

Αξία χωρίς 
ΦΠΑ 

1. 

Μάρμαρο σκληρό λευκό πάχους 
3εκ. 

Μ2 

5 80,00 400,00 

    2. Τσιμεντόπλακες 40χ40 εκ Μ2 25 15,00 375,00 

3. Πλακίδια κεραμικά δαπέδου  Μ2 60 15,00 900,00 

4. Πλακίδια τοίχου Μ2 30 15,00 450,00 

5 

Αρμόστοκος πλακιδίων σε 
σακιά των 5 κιλών 

τεμ 

40  4,50 180,00 

6 

Κόλλα πλακιδίων ακρυλική σε 
σακιά των 25κιλών 

Τεμ 

40 13,5 540,00 

 
Ενδεικτική προϋπολογισθείσα 

δαπάνη 

 

2.845,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ,2ου ,3ου
,4

ου, 5ου 
ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 1ΗΣ

 ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 15.715,00 

ΦΠΑ 16%  3.614,45 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 16% 19.329,45 
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ΟΜΑΔΑ 2 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.1 

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
Μονάδα 

Μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή 
προσφοράς 
(μονάδα)  

Τιμή προσφοράς 
(σύνολο) 

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

  ΧΡΩΜΑΤΑ         

1 White Spirit  lit 10 2 20,00 

2 Διαλυτικό νίτρου  lit 10 3,1 31,00 

4 

Αντισκουριακό προστασία 
μετάλλων (Μίνιο)  lit 5 6,5 32,50 

5 Αστάρι πλαστικού lit 20 3,3 66,00 

6 

Αστάρι για γαλβανιζέ σωλήνες 2 
συστατικών 1Kgr lit 5 9,8 49,00 

7 Αστάρι ακρυλικού (γυαλί) lit 10 4,2 42,00 

8 Βελατούρα lit 5 10 40,00 

9 

Παρετίνα-Πελαμούρα εσωτ. 
χώρου Kgr 20 0,55 11,00 

11 

Αντηλιακό Βερνίκι ξύλου 
(έγχρωμο ή άχρωμο) διαλύτου lit 6 10 60,00 

12 

Ξυλοντεκόρ εντομοκτόνο και 
μυκητοκτόνο lit 6 10 60,00 

14 

Ριπολίνη, λαδομπογιές βασικά 
χρώματα lit 20 8 160,00 

15 

Πλαστικό χρώμα εξωτερικών 
επιφανειών Ακρυλικό (Α 
ποιότητας)  lit 80 4,5 360,00 

16 

Πλαστικό χρώμα εσωτερικών 
επιφανειών (Α ποιότητας) lit 250 3,8 950,00 

18 Βασικά χρώματα πλαστικού  lit 20 5 100,00 

21 

Στόκος σπάτουλας σε σκόνη (2 
kgr) σακί Τεμ. 20 0,9 18,00 

22 Στόκος ξύλου Kgr 5 3,6 18,00 

23 Σιδηροστοκος Κgr 10 4,5 45,00 

24 

Επισκευαστικό κονίαμα 25kgr 
(σακιά) Τεμ. 5 20 100,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.    2.162,50 

 

 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.2 

2
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

 

  

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
Μονάδα 

Μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή 
προσφοράς 
(μονάδα)  

Τιμή 
προσφοράς 

(σύνολο) 
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ) 
 ΜΟΝΩΤΙΚΑ      

1 Αφρός πολυουρεθάνης Τεμ. 10 5,5 55,00 

2 Ασφαλτοπανο Μ2 30 3 90,00 

3 Ασφαλτοκολλα Κgr 30 2,9 87,00 

4 Ασφαλτόπανο αλουμινίου (veral) M2 10 7,5 75,00 

5 

Ασφαλτόπανο με επικάλυψη ψηφίδας 
πάχους 4mm Μ2 10 5,5 55,00 

6 

Μονωτικό ελαστομερές κεραμιδί 
δοχ.12kgr δοχ. 9 45 360,00 

7 Μονωτικό ελαστομερές λευκό δοχ. 12kgr δοχ. 14 49 686,00 

9 

Στεγανωτικό υλικό ελαστομερές 
πολυουρεθανικής βάσης Κgr 10 5 50,00 
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10 Γάζα ρολό φάρδους 10cm x50m ρολά 20 2 40,00 

11 Πολυεστερικό ύφασμα (υαλουφασμα) Τεμ. 3 38 114,00 

      

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.    1.612,00 

 

 

 
ΟΜΑΔΑ 3: Υαλουργικά 

1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός  

α/α Περιγραφή 
Μον.μετρ

. Ποσότητα 

Τιμή 
προσφοράς 

μον.(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Τιμή προσφοράς 
(σύνολο) 

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

1 

2 Πλάκες τζαμιού λευκού 3 χιλ. 
διαστάσεων 2,25χ3,21 

Μ2 

15 10,00 150,00 

11.  

3 Πλάκες τζαμιού λευκού 4 χιλ. 
διαστάσεων 2,20χ3,21 

Μ2 

22 13,00 286,00 

12.  

2 Πλάκες τζαμιού λευκού 5 χιλ. 
διαστάσεων 2,20χ3,21 

Μ2 

14,5 15,00 217,50 

13.  

2 πλάκες τζιαμιού αρμέ λευκού  
διαστάσεων 1,60χ2,25 

Μ2 

7,2 18,00 129,60 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.    783,10 

 ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α.23%    180,11 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.    963,21 

 

 
ΟΜΑΔΑ 6: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
Μονάδα 

Μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή 
προσφοράς 

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ) 

Δαπάνη 
(ευρω) 

           

1 Σιφώνι νιπτήρα σπιράλ τεμ 10 6,00 60,00 

2 Βαλβίδες νιπτήρα τεμ 8 4,50 36,00 

3 Διακόπτες γωνιακοί 1/2’’     Τεμ 17 3,50 59,50 

4 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ γωνιακά Τεμ 8 8,00 64,00 

5 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ κάθετα Τεμ 8 8,00 64,00 

6 Φλοτέρ κασέτα 3/8’’ κάθετα Τεμ 5 8,00 40,00 

7 Σπιράλ σύνδεσης 1/2 30 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ Τεμ 20 2,50 50,00 

8 Σπιράλ σύνδεσης 1/2 50 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ Τεμ 15 2,50 37,50 

9 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ16 Μ 100 0,80 80,00 

10 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ18 Μ 100 1,00 100,00 

11 Γωνία Φ16χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) Τεμ 10 2,00 20,00 

12 Γωνία Φ16χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) Τεμ 10 2,00 20,00 

13 Ταυ Φ16χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) Τεμ 10 3,20 32,00 

14 

Ταυ Φ16χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) με 
μαστό μετατροπής  Τεμ 10 4,00 40,00 

15 Ρακόρ Φ16χ1/2 θηλυκό (πολυαιθυλενίου)  Τεμ 20 1,20 24,00 

16 Ρακόρ Φ16χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου) Τεμ. 20 1,20 24,00 

17 Γωνία Φ18χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) Τεμ 10 3,20 32,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1ου, 
2ου  ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2ΗΣ

 ΟΜΑΔΑΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  3.774,50 

ΦΠΑ 16%  868,14 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 16%  4.642,64 
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18 Γωνία Φ18χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) Τεμ 10 3,20 32,00 

19 Ταυ Φ18χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) Τεμ 8 3,50 28,00 

20 

Ταυ Φ18χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) με 
μαστό μετατροπής Τεμ 8 4,50 36,00 

21 Ρακόρ Φ18χ1/2 θηλυκό (πολυαιθυλενίου)  Τεμ 20 1,50 30,00 

22 Ρακόρ Φ18χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου) Τεμ. 20 1,40 28,00 

23 Βρύση κήπου ορειχάλκινη . Επιχρωμ. 1/2’’ Τεμ 14 4,00 56,00 

24 Σχαράκια δαπέδου Φ100 Τεμ 10 3,50 35,00 

25 Πλαστικό καζανάκι με μπουτόν Τεμ. 8 22,00 176,00 

26 Βρύση νιπτήρα νίκελ μονή 1/2’’ με ρουξούνι Τεμ 8 18,00 144,00 

27 Μηχανισμός καζανακιού αέρος Τεμ 8 11,00 88,00 

28 Ανταλακτικό μπουτόν καζανακιού αέρος Τεμ 18 3,50 63,00 

29 Ανταλακτικά λάστιχα καζανακιού αέρος τεμ 18 2,00 36,00 

30 Κόλλα PVC συσκευασία 1/2  τεμ 2 8,50 17,00 

31 Φιάλη προπανίου τεμ 3 9,00 27,00 

32 Νήμα στεγανοποίησης σωλήνων (κουτί 150μ.) τεμ 2 18,00 36 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.    1.615,00 

 ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α.    371,45 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.    1.986,45 

 
ΟΜΑΔΑ 4  

 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 

 ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ‘’ 
ΝΙΚΟΣ ‘’ Β.Λ.Τ. Α.Ε.  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

1 

Θερμό 
ασφαλτόμιγμα 
της ΠΤΠ Α265  

 

m
3  

 

32 

 

125,00 

 

4.000,00 

Φ.Π.Α. 23%  

ΣΥΝΟΛΟ  

920,00 

4.920,00 

 
ΟΜΑΔΑ 5 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

‘’ ΝΙΚΟΣ ‘’ Β.Λ.Τ. Α.Ε. 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Σκυρόδεμα C16/20 m
3 

123 60,50 7.441,50 

2 Άντληση m
3
 40 5 200,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   7.641,50 

 Φ.Π.Α. 23%   1.757,55 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   9.399,05 

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 
 

α) Να γίνουν δεκτές οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών ‘’ ΝΙΚΟΣ ‘’ Β.Λ.Τ. Α.Ε. και ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ. 
β) Να απορριφθεί η προσφορά της εταιρείας ΑΡΧΩΝ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΕΕΤΒΞΕ. 
γ) Να κατακυρωθεί η προμήθεια για την ομάδα (1) «οικοδομικά υλικά», στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ με τιμή 15.715,00€ (άνευ ΦΠΑ) επειδή η ανωτέρω προσφορά δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τις 
τιμές της μελέτης καθώς κι από τιμές προσφορών προηγούμενων ετών για παρόμοια είδη.  
γ) Να κατακυρωθεί η προμήθεια για την ομάδα (2) «χρώματα – μονωτικά» στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ως μειοδότης με ποσό 3.774,50€ (άνευ ΦΠΑ) επειδή η ανωτέρω προσφορά δεν παρουσιάζει 
αποκλίσεις από τις τιμές της μελέτης καθώς κι από τιμές προσφορών προηγούμενων ετών για παρόμοια είδη.  
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δ) Να κατακυρωθεί η προμήθεια για την ομάδα (3) «υαλουργικά» στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
ως μειοδότης με ποσό 783,10€ (άνευ ΦΠΑ) επειδή η ανωτέρω προσφορά δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τις 
τιμές της μελέτης καθώς κι από τιμές προσφορών προηγούμενων ετών για παρόμοια είδη. 
ε) Να κατακυρωθεί η προμήθεια για την ομάδα (6) «υδραυλικά», στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
με τιμή 1.615,00€ (άνευ ΦΠΑ) επειδή η ανωτέρω προσφορά δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τιμές της 
μελέτης καθώς κι από τιμές προσφορών προηγούμενων ετών για παρόμοια είδη. 
στ) Να κατακυρωθεί η προμήθεια για την ομάδα (4) «σφαλτόμιγμα», στην εταιρεία   ‘’ ΝΙΚΟΣ ‘’ Β.Λ.Τ. Α.Ε. 
με τιμή 4.000,00€ (άνευ ΦΠΑ) επειδή η ανωτέρω προσφορά δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τιμές της 
μελέτης καθώς κι από τιμές προσφορών προηγούμενων ετών για παρόμοια είδη. 
ζ) Να κατακυρωθεί η προμήθεια για την ομάδα (5) «σκυρόδεμα», στην εταιρεία   ‘’ ΝΙΚΟΣ ‘’ Β.Λ.Τ. Α.Ε. με 
τιμή 7.641,50€ (άνευ ΦΠΑ) επειδή η ανωτέρω προσφορά δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τιμές της μελέτης 
καθώς κι από τιμές προσφορών προηγούμενων ετών για παρόμοια είδη». 

 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 
 

  Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Την, υπ’ αρ. 2/31605/25-04-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Δήμου 

Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιείται το, από 19/04/2016, Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

· Το άρθρο 72 παράγρ. Ε΄ του Ν.3852/10  
· Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
· Το Ν.2286/95(ΦΕΚ 19) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α)  Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 
για την προμήθεια «υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινόχρηστων χώρων, οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ρόδου 
έτους 2016»,  
  

Β)  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, σύμφωνα με το προαναφερθέν Πρακτικό,  όπου 
εμπεριέχονται και οι σχετικοί πίνακες με την περιγραφή κάθε ομάδας, ως κατωτέρω:  

 

1) Την προμήθεια για την ομάδα (1) «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ με τιμή 15.715,00 € (άνευ ΦΠΑ) επειδή η ανωτέρω προσφορά δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τις 
τιμές της μελέτης καθώς κι από τιμές προσφορών προηγούμενων ετών για παρόμοια είδη.  
 

 

 

 

 

α/α Περιγραφή Μον.μετρ. Ποσότητα 

Τιμή 
προσφοράς(χωρίς 

ΦΠΑ) 
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

Αξία χωρίς 
ΦΠΑ 

1. 

Μάρμαρο σκληρό λευκό 
πάχους 3εκ. 

Μ2 

5 80,00 400,00 

    2. Τσιμεντόπλακες 40χ40 εκ Μ2 25 15,00 375,00 

3. Πλακίδια κεραμικά δαπέδου  Μ2 60 15,00 900,00 

4. Πλακίδια τοίχου Μ2 30 15,00 450,00 

5. 

Αρμόστοκος πλακιδίων σε 
σακιά των 5 κιλών 

τεμ 

40  4,50 180,00 

6. 

Κόλλα πλακιδίων ακρυλική σε 
σακιά των 25κιλών 

Τεμ 

40 13,5 540,00 

 
Ενδεικτική 

προϋπολογισθείσα δαπάνη 

 

2.845,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ,2ου ,3ου
,4

ου, 5ου 
ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 1ΗΣ

 ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 15.715,00 
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ΦΠΑ 16%  3.614,45 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 16% 19.329,45 

 
2) Την προμήθεια για την ομάδα (2) «ΧΡΩΜΑΤΑ-ΜΟΝΩΤΙΚΑ» στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ως μειοδότης με ποσό 3.774,50 € (άνευ ΦΠΑ) επειδή η ανωτέρω προσφορά δεν παρουσιάζει 
αποκλίσεις από τις τιμές της μελέτης καθώς κι από τιμές προσφορών προηγούμενων ετών για παρόμοια είδη.  

 
3) Την προμήθεια για την ομάδα (3) «ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ» στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ως 
μειοδότης με ποσό 783,10 € (άνευ ΦΠΑ) επειδή η ανωτέρω προσφορά δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τιμές 
της μελέτης καθώς κι από τιμές προσφορών προηγούμενων ετών για παρόμοια είδη. 

α/α Περιγραφή 
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή 
προσφοράς 

μον.(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Τιμή 
προσφοράς 

(σύνολο) 
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

1. 

2 Πλάκες τζαμιού λευκού 3 χιλ. 
διαστάσεων 2,25χ3,21 

Μ2 

15 10,00 150,00 

11. 

3 Πλάκες τζαμιού λευκού 4 χιλ. 
διαστάσεων 2,20χ3,21 

Μ2 

22 13,00 286,00 

12. 

2 Πλάκες τζαμιού λευκού 5 χιλ. 
διαστάσεων 2,20χ3,21 

Μ2 

14,5 15,00 217,50 

13. 

2 πλάκες τζιαμιού αρμέ λευκού  
διαστάσεων 1,60χ2,25 

Μ2 

7,2 18,00 129,60 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.    783,10 

 ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α.23%    180,11 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.    963,21 

 

4) Την προμήθεια για την ομάδα (4) «ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ», στην εταιρεία   ‘’ ΝΙΚΟΣ ‘’ Β.Λ.Τ. Α.Ε. με τιμή 
4.000,00 € (άνευ ΦΠΑ) επειδή η ανωτέρω προσφορά δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τιμές της μελέτης 
καθώς κι από τιμές προσφορών προηγούμενων ετών για παρόμοια είδη. 
 

 ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ‘’ 
ΝΙΚΟΣ ‘’ Β.Λ.Τ. Α.Ε.  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

1 

Θερμό 
ασφαλτόμιγμα 
της ΠΤΠ Α265  

 

m
3  

 

32 

 

125,00 

 

4.000,00 

Φ.Π.Α. 23%  

ΣΥΝΟΛΟ  

920,00 

4.920,00 

 
5) Την προμήθεια για την ομάδα (5) «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ», στην εταιρεία ‘’ ΝΙΚΟΣ ‘’ Β.Λ.Τ. Α.Ε. με τιμή 
7.641,50€ (άνευ ΦΠΑ) επειδή η ανωτέρω προσφορά δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τιμές της μελέτης 
καθώς κι από τιμές προσφορών προηγούμενων ετών για παρόμοια είδη». 

 ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

‘’ ΝΙΚΟΣ ‘’ Β.Λ.Τ. Α.Ε. 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Σκυρόδεμα C16/20 m
3 

123 60,50 7.441,50 

2 Άντληση m
3
 40 5 200,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   7.641,50 

 Φ.Π.Α. 23%   1.757,55 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   9.399,05 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1ου, 2ου  
ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2ΗΣ

 ΟΜΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  3.774,50 

ΦΠΑ 16%  868,14 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 16%  4.642,64 
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6) Την προμήθεια για την ομάδα (6) «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

με τιμή 1.615,00 € (άνευ ΦΠΑ) επειδή η ανωτέρω προσφορά δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τιμές της 
μελέτης καθώς κι από τιμές προσφορών προηγούμενων ετών για παρόμοια είδη. 

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
Μονάδα 

Μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή 
προσφοράς 

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ) 

Δαπάνη 
(ευρω) 

           

1 Σιφώνι νιπτήρα σπιράλ τεμ 10 6,00 60,00 

2 Βαλβίδες νιπτήρα τεμ 8 4,50 36,00 

3 Διακόπτες γωνιακοί 1/2’’     Τεμ 17 3,50 59,50 

4 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ γωνιακά Τεμ 8 8,00 64,00 

5 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ κάθετα Τεμ 8 8,00 64,00 

6 Φλοτέρ κασέτα 3/8’’ κάθετα Τεμ 5 8,00 40,00 

7 Σπιράλ σύνδεσης 1/2 30 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ Τεμ 20 2,50 50,00 

8 Σπιράλ σύνδεσης 1/2 50 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ Τεμ 15 2,50 37,50 

9 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ16 Μ 100 0,80 80,00 

10 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ18 Μ 100 1,00 100,00 

11 Γωνία Φ16χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) Τεμ 10 2,00 20,00 

12 

Γωνία Φ16χ2-1/2’’ αρσενικό 
(πολυαιθυλενίου) Τεμ 10 2,00 20,00 

13 Ταυ Φ16χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) Τεμ 10 3,20 32,00 

14 

Ταυ Φ16χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) 
με μαστό μετατροπής  Τεμ 10 4,00 40,00 

15 Ρακόρ Φ16χ1/2 θηλυκό (πολυαιθυλενίου)  Τεμ 20 1,20 24,00 

16 Ρακόρ Φ16χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου) Τεμ. 20 1,20 24,00 

17 Γωνία Φ18χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) Τεμ 10 3,20 32,00 

18 

Γωνία Φ18χ2-1/2’’ αρσενικό 
(πολυαιθυλενίου) Τεμ 10 3,20 32,00 

19 Ταυ Φ18χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) Τεμ 8 3,50 28,00 

20 

Ταυ Φ18χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) 
με μαστό μετατροπής Τεμ 8 4,50 36,00 

21 Ρακόρ Φ18χ1/2 θηλυκό (πολυαιθυλενίου)  Τεμ 20 1,50 30,00 

22 Ρακόρ Φ18χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου) Τεμ. 20 1,40 28,00 

23 Βρύση κήπου ορειχάλκινη . Επιχρωμ. 1/2’’ Τεμ 14 4,00 56,00 

24 Σχαράκια δαπέδου Φ100 Τεμ 10 3,50 35,00 

25 Πλαστικό καζανάκι με μπουτόν Τεμ. 8 22,00 176,00 

26 Βρύση νιπτήρα νίκελ μονή 1/2’’ με ρουξούνι Τεμ 8 18,00 144,00 

27 Μηχανισμός καζανακιού αέρος Τεμ 8 11,00 88,00 

28 Ανταλακτικό μπουτόν καζανακιού αέρος Τεμ 18 3,50 63,00 

29 Ανταλακτικά λάστιχα καζανακιού αέρος τεμ 18 2,00 36,00 

30 Κόλλα PVC συσκευασία 1/2  τεμ 2 8,50 17,00 

31 Φιάλη προπανίου τεμ 3 9,00 27,00 

32 Νήμα στεγανοποίησης σωλήνων (κουτί 150μ.) τεμ 2 18,00 36 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.    1.615,00 

 ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α.    371,45 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.    1.986,45 

 

 

ΘΕΜΑ 21
ο 
                                                                            (Απόφ. Αρ.153/2016  (Α.Δ.Α: ΩΚΤΗΩ1Ρ-Ν32) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων»     
 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/31634/25-04-2016) 
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       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  του τμήματος 
προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/31634/25-04-2016, ως κατωτέρω: 

«Θέμα :   Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο 

«Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων».  

 Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής για τη 

διεξαγωγή του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης 

Δ.Ε. Λινδίων». 

 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Περδίκη Ιωάννη) 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «φύλαξη Δ.Ε. Λινδίων 
κωδ. 00/6142.0036)». 

  

Στη Ρόδο στις 19 Απριλίου 2016 και ώρα 10:00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η επιτροπή 
διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2016 απόφαση της Ο.Ε. και που απαρτίζεται από 
τους:  
1. Μαράκα Ελένη   (πρόεδρο)  
2. Κακάκη Υπακοή (μέλος)  
3. Κρητικού - Λαμπράκη Άννα (μέλος) 
     

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στη διενέργεια του  δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη μειοδότη για την παροχή υπηρεσιας «φύλαξη Δ.Ε. Λινδίων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000,00 
ευρώ με ΦΠΑ, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 69/2016 της Οικονομικής 
Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 897/2016 Διακήρυξη του Δημάρχου και δόθηκε για δημοσίευση στον τοπικό 
τύπο και ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων στις 12/04/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 
2/27324/2016. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης των κωδικών με απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης.  
Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της περίληψης διακήρυξης είχε σαν  αποτέλεσμα λήξη επίδοσης 
των προσφορών την  10η

 πρωινή στις 19/04/2016, συμμετείχαν και προσήλθαν να καταθέσουν εγκαίρως 
προσφορές οι εξής προμηθευτές: 
 

  1. ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ ΧΡ. ΒΑΓΙΑΝΟΣ 

 

 για την παρακάτω παροχή υπηρεσίας: 

 

Α/Α 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ Συνολικές ώρες 

Φύλαξης (ενδεικτικές) 
1 Φύλαξη οικισμού Αγίου Στεφάνου   150ημ Χ 12 ώρες =1.800 

2 Φύλαξη των μηχανημάτων της ελεγχόμενης 
Στάθμευσης της Λίνδου 

150ημ Χ 12 ώρες =2.400 

3 Μπάρα εισόδου περιοχή Δημαρχείου 150ημ Χ 8 ώρες =1.200 

4 Είσοδος πλατείας Κράνας 130ημ Χ 8 ώρες 

16ημ Χ 4 ώρες  
=1.104 

   

 Σύνολα 6.504 

 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (10η
 πρωινή στις 19/04/2016), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε το φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντος. Ο συμμετέχον είχε όλα τα 
απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη. Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν 
επαρκή και σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του 
διαγωνισμού, που περιλαμβάνει το άνοιγμα της τεχνικής του προσφοράς, όπου διαπίστωσε ότι ανταποκρίνεται 
κατελάχιστον στις προδιαγραφές της μελέτης. Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στο επόμενο στάδιο, 
δηλαδή στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς η οποία ήταν συντεταγμένη με τα όσα όριζε το άρθρο 4.3 της 
διακήρυξης και το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα  και κατέληξε στα κάτωθι: 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ Συνολικές ώρες Τιμή προσφοράς Συνολικό κόστος 
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 Φύλαξης  ανά ώρα 

Φύλαξης (άνευ 
φπα) 

(άνευ φπα) 

1 Φύλαξη οικισμού 
Αγίου Στεφάνου   

150ημ Χ 12 ώρες 
=1.800 

4.90 € 8.820,00€ 

2 Φύλαξη των 
μηχανημάτων της 
ελεγχόμενης 
Στάθμευσης της 
Λίνδου 

150ημ Χ 12 ώρες 
=2.400 

4,90 € 11.760,00€ 

3 Μπάρα εισόδου 
περιοχή Δημαρχείου 

150ημ Χ 8 ώρες 
=1.200 

4,90€ 5.880,00€ 

4 Είσοδος πλατείας 
Κράνας 

130ημ Χ 8 ώρες 

16ημ Χ 4 ώρες  
=1.104 

4,90€ 5.409,60€ 

     

 Σύνολα 6.504  

 31.869,60 

Φπα 23% 7.330,00 

Συνολική προϋπολογισθείσα αξία με φπα 23% 39.199,60 

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 
 

4. Να γίνει δεκτή η οικονομική προσφορά της εταιρείας ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ ΧΡ. ΒΑΓΙΑΝΟΣ επειδή η 
ανωτέρω προσφορά δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τιμές της μελέτης η οποία 
συντάχθηκε με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοιες εργασίες. Επιπλέον η επιτροπή έλαβε 
υπόψη της την τιμή από την σύμβαση της εν λόγω εταιρείας με το Δήμο Ρόδου για το οικ. έτος 2015 
(4,90€/ώρα άνευ ΦΠΑ) για παρόμοια παροχή υπηρεσίας και διαπίστωσε ότι η προσφορά της είναι 
συμφέρουσα .  

5. Να κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσίας «φύλαξη Δ.Ε. Λινδίων» στην εταιρεία ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ ΧΡ. 
ΒΑΓΙΑΝΟΣ με τιμή συνολικά 31.869,60€ ήτοι με ΦΠΑ 23%  39.199,60€. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 
  

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση του τμήματος  προμηθειών  με αρ. πρωτ. 2/31634/25-04-2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
 

Α)  Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής 

 

Β) Να γίνει δεκτή η οικονομική προσφορά της εταιρείας ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ ΧΡ. ΒΑΓΙΑΝΟΣ επειδή η ανωτέρω 
προσφορά δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τιμές της μελέτης η οποία συντάχθηκε με τις τρέχουσες 
τιμές της αγοράς για παρόμοιες εργασίες. Επιπλέον η επιτροπή έλαβε υπόψη της την τιμή από την σύμβαση της 
εν λόγω εταιρείας με το Δήμο Ρόδου για το οικ. έτος 2015 (4,90€/ώρα άνευ ΦΠΑ) για παρόμοια παροχή 
υπηρεσίας και διαπίστωσε ότι η προσφορά της είναι συμφέρουσα .  
 

Γ) Να κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσίας «φύλαξη Δ.Ε. Λινδίων» στην εταιρεία ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ ΧΡ. 
ΒΑΓΙΑΝΟΣ με τιμή συνολικά 31.869,60€ ήτοι με ΦΠΑ 23%  39.199,60€. 
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ΘΕΜΑ 22
ο 
                                                                                    (Απόφ. Αρ.154/2016  (Α.Δ.Α: 7ΔΖΜΩ1Ρ-ΤΩΞ)   

Έγκριση του πρακτικού για την εξέταση ένστασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«προμήθεια τοποθέτησης ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου 
Θεολόγου»   
 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/31615/25-04-2016) 

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  του τμήματος 
προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/31615/25-04-2016 με την οποία διαβιβάζεται στην οικονομική επιτροπή το 
πρακτικό για την εξέταση ένστασης της επιτροπής του διαγωνισμού, ως κατωτέρω: 
 

«Θέμα :   Έγκριση  του πρακτικού για την εξέταση ένσταση   του Ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού     
για την  προμήθεια   τοποθέτηση ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του 
γηπέδου Θεολόγου 

   Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του  συνημμένου πρακτικού της επιτροπής για την εξέταση ένστασης  
του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια  τοποθέτηση ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού 
για τις ανάγκες του γηπέδου Θεολόγου 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Περδίκη Ιωάννη) 
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για την  ένσταση  που υπεβλήθη στον Ανοικτό διαγωνισμό  για την προμήθεια και  τοποθέτηση  
Ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού Εξοπλισμού για τις  ανάγκες  του Γηπέδου Θεολόγου του Δήμου Ρόδου» 

 

     Στη Ρόδο στις 04 Απριλίου  2016 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος 
Προμηθειών, η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών προμήθειας  (γνωμοδοτική)  η οποία ορίστηκε με την αρ. 
450/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και που απαρτίζεται από τους :  
 

1. Αφαντενός Νικόλαος ,  (πρόεδρος), Π.Ε. μόνιμος υπάλληλος  
2. Κανάκας  Εμμανουήλ, Δ.Ε. μόνιμος  υπάλληλος    
3. Αντωνάτος Γεράσιμος  , Π.Ε.   μόνιμος  υπάλληλος  
   

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην εξέταση της 

1. ένστασης του   ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΥ  που κατατέθηκε εγκαίρως ηλεκτρονικά.  
2. ένστασης της εταιρείας Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.  που κατατέθηκε εγκαίρως 

ηλεκτρονικά.  

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής κάποιου 
σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 
15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής: 

 

β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν, (άρθρο 15 του 

ΕΚΠΟΤΑ). 

Μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια 
του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού , μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την 
ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. 
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη 
γνωμοδότηση της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 
Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του 
ίδιου Νόμου. Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
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1. Η ένσταση του ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΥ κατατέθηκε ηλεκτρονικά στο Δήμο στις 11./03./2016 κατά του 
πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης  για την προμήθεια τοποθέτηση  Ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού 
Εξοπλισμού για τις  ανάγκες  του Γηπέδου Θεολόγου  Δήμου Ρόδου η οποία αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στις 
10/03/2016 το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης αποστάλθηκε μέσω μηνύματος από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 11/03/2016 όσοι ήθελαν να υποβάλουν ένσταση υποχρεούται μέχρι και την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. Που έγινε στις 
11/03./2016 , άρα είναι εμπρόθεσμη και πρέπει να εξεταστεί. 

· Αναφέρεται εναντίον της εταιρείας Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.   

   

Απάντηση της επιτροπής: 

 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη για να στραφεί εναντίον των άλλων διαγωνιζόμενων ο ενιστάμενος, θα έπρεπε η 

ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, πράγμα το οποίο η εν λόγω εταιρεία δεν έπραξε όπως είχε την υποχρέωση, 
αφού δε μας έστειλε κάποια απόδειξη ότι την έστείλε, και άρα η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να την 
εξετάσει στην ουσία της και δεν την εξετάζει. 

 

2. Η ένσταση της εταιρείας Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.  κατατέθηκε ηλεκτρονικά στο Δήμο 
στις 11/03./2016 κατά του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης  για την προμήθεια τοποθέτηση  
Ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού Εξοπλισμού για τις  ανάγκες  του Γηπέδου Θεολόγου  Δήμου Ρόδου η 
οποία αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στις 10./03/2016 το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης αποστάλθηκε 
μέσω μηνύματος από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 11/03/2016 όσοι ήθελαν να 
υποβάλουν ένσταση υποχρεούται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του 
αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. Που έγινε στις 11/03./2016 , άρα είναι εμπρόθεσμη και πρέπει να 
εξεταστεί. Η  ένσταση της ανωτέρω εταιρείας είναι κατά του πρακτικού αξιολόγησης και συγκεκριμένα για 
τους  εξής λόγους(εν συντομία): 

 

1 στρέφεται εναντίων των άλλων συμμετεχόντων, τόσο για τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όσο και για τις τεχνικές 
προσφορές. 

2. για το ότι αποκλείστηκε από τη συνέχεια του διαγωνισμού. 
 

Απάντηση της επιτροπής: 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη για να στραφεί εναντίων των άλλων διαγωνιζόμενων θα έπρεπε η ένσταση κατά της 
συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου 
στρέφεται, πράγμα το οποίο η εν λόγω εταιρεία δεν έπραξε όπως είχε την υποχρέωση, αφού δε μας έστειλε 
κάποια απόδειξη ότι την έστείλε και άρα η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να την εξετάσει στην ουσία 
της. Παρόλα αυτά επειδή η συγκεκριμένη εταιρεία σε πολλά σημεία της ένστασής της ειρωνεύεται και αφήνει 
σαφείς αιχμές κατά του κύρους της επιτροπής, θέλουμε να θέσουμε υπόψη της ΟΕ ενδεικτικά κάποιες 
απαντήσεις στα επιχειρήματα της ανωτέρω εταιρεία   ως  κάτωθι: 

· Όσον αφορά το γεγονός ότι στείλαμε μήνυμα στις 11./03/2016 ενώ το πρακτικό το αναρτήσαμε στις 
10/03/2016 και άρα δεν είχε το απαιτούμενο χρόνο να απαντήσει, τους απαντάμε ότι η ημερομηνία 
ισχύει όταν λάβουν ειδοποίηση που εννοείται ότι είναι η ημερομηνία που τους στείλαμε το μήνυμα και 
όχι όταν το αναρτήσαμε στη κεντρική σελίδα του διαγωνισμού. Αυτό άλλωστε το λέει και η διακήρυξη 
<<μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου 
σταδίου.>> Η ανακοίνωση έγινε στις 11/03/2016 και άρα η επόμενη εργάσιμη είναι 14/03./2016 άρα η 
εταιρεία είχε 4 ημέρες να υποβάλει την ένσταση της. 

 

· Όσο αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις και το γεγονός ότι υπογράφηκαν σε προγενέστερη ημερομηνία από 
την ημερομηνία του διαγωνισμού, σας επισημαίνουμε αυτολεξεί το τι αναφέρει η διακήρυξη στην 
οποία σημειωτέων προσκόμισε ο ενιστάμενος υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων και τους 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Η διακήρυξη λοιπόν αναγράφει: << Όλα τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την 

ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού 
του συμμετέχοντος.>> Απορούμε, λοιπόν, τι κατάλαβε η εν λόγω εταιρεία αφού σύμφωνα με τη 

διακήρυξη οι υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να υπογράφονται από την ημερομηνία τελευταίας 
δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
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· Όσο αφορά τις εγγυητικές των άλλων συνδιαγωνιζόμενων, η εν λόγω εταιρεία αναφέρει ότι έγραφαν 
ως ημέρα διαγωνισμού την 20/01/2016 και όχι την 04/02/2016 που με απόφαση της η Οικονομική 
επιτροπή μετέθεσε την ημερομηνία. Η επιτροπή έκρινε ότι επειδή δεν άλλαξαν οι όροι της διακήρυξης, 
παρά μόνο η καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι πότε μπορούσαν να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά την προσφορά, τις έκανε δεκτές. Επιπλέον, θα ήταν αθέμιτος ανταγωνισμός να αποδεκτές 
τις εγγυητικές επιστολές, διότι θα μπορούσαν να τις έχουν εκδόσει προγενέστερα από την απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής και να τις είχαν υποβάλει την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον 
τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Ενώ η εταιρεία Σ. 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε. η οποία σημειωτέον ήταν αυτή που είχε κάνει ένσταση 
κατά της διακήρυξης, θα αποκτούσε σαφές προβάδισμα, διότι είχε ενημερωθεί ότι ο διαγωνισμός 
θα παρατεινόταν για να εμπίπτει στο χρονικό περιθώριο των έξι(6) εργάσιμων ημερών από την 
ενημέρωση τους μέχρι τη καταλυτική ημερομηνία.  Επίσης, αναφερόταν στη διακήρυξη ότι η 
εγγυητική πρέπει να αναγράφει το εξής: << Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης 
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της>>, ενώ οι εγγυητικές των άλλων συνδιαγωνιζόμενων της 
ανάφεραν ότι : <<η ισχύς της παρούσας εγγύησης παρατείνεται  μόνο ύστερα από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση σας >>. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε λοιπόν ποια είναι η διαφορά, αφού στην ουσία λέει 
το ίδιο πράγμα, δηλαδή ότι θα παρατείνει την ισχύ της εγγυητικής που είναι και ο βασικός 
αντικειμενικός σκοπός. 

 

· Όσον αφορά τον ισχυρισμό του ενιστάμενου ότι στη διακήρυξη και συγκεκριμένα στο άρθρο 6 ως 
χρόνος ισχύος των προσφορών αναγραφόταν τα εξής: <<οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού, 
χωρίς καμία αλλαγή, για χρονικό διάστημα μέχρι 28/02/2016» και επειδή κανένας από τους 
διαγωνιζόμενους δεν αναφέρει ότι παρατείνει την ισχύ της προσφοράς του πέρα της 28/02/2016, 
λανθασμένα εξετάσαμε τις προσφορές τους, καθώς πλέον δεν βρίσκονται σε ισχύ. Στον ανωτέρω 
ισχυρισμό του ενιστάμενου απαντάμε ότι: δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανέναν για κάτι που δεν 
ανέγραφε η διακήρυξη. Επιπλέον, κανένας από τους συμμετέχοντες σε επικοινωνία που ειχαμε μαζί 
τους, δεν δήλωσε ότι σταματά να ισχύει η προσφορά του. Σημειωτέον δε ότι η εν λόγω εταιρεία 
πράγματι έστειλε υπεύθυνη δήλωση περί παράτασης ισχύος της προσφορά της μετά τη καταλυτική 
ημερομηνία του διαγωνισμού, πράγμα που ο ΕΚΠΟΤΑ το αποκλείει, καθώς όλα τα έγγραφα και οι 
υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να αποσταλούν μέχρι τη καταλυτική ημερομηνία του διαγωνισμού και δεν 
το λαμβάνουμε υπόψιν μας. 

 

Όλα τα ανωτέρω  είναι για τα δικαιολογητικά που στρέφεται εναντίων των άλλων συναγωνιζόμενων. 

 

Όσο αφορά τις τεχνικές προσφορές που στρέφεται εναντίων των άλλων συνδιαγωνιζόμενων της θα θέλαμε να 
θέσουμε υπ΄οψιν της Ο.Ε. τα κάτωθι: 

· Η εν λόγω εταιρεία στρέφεται εναντίων όλων των συνδιαγωνιζόμενων της διότι σύμφωνα με τη 
διακήρυξη << τα υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από το κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνετει ότι οι 
τεχνικές προσφορές των προσφερόμενων ειδών ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλαδίων 
(prospectus) του κατασκευαστικού οίκου>>. Η εν λογω εταιρεία στρέφεται εναντίων όλων των άλλων 
συνδιαγωνιζόμενων της διότι κατέθεσαν την ζητούμενη υπεύθυνη δήλωση εντότις δεν κατέθεσαν τα 
(prospectus) 

 

Απάντηση της Επιτροπής: 

Όπως καταλαβαίνετε ενώ με τη συγκεκριμένη εταιρεία μιλάμε την ίδια γλώσσα εντούτοις την 
αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά. Η διακήρυξη αναφέρει ότι  σε << αντίθετη περίπτωση δηλαδή εάν δεν 
καταθέσει (prospectus) θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το 
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι οι τεχνικές προσφορές των προσφερόμενων ειδών ταυτίζονται με τα 
στοιχεία των τεχνικών φυλαδίων (prospectus). Στρέφεται εναντίων όλων των άλλων συνδιaγωνιζόμενων της 
επειδή κατά παράβαση του άρθρου 18 του ΕΚΠΟΤΑ οι συνδιαγωνιζόμενοι της 

Α) δεν είχαν κατάθεση υπεύθυνες δηλώσεις που να αναφέρουν την χώρα προέλευσης και κατασκευής των 
υλικών καθώς και το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευαστούνε. 
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Β) κατά παράβαση του ίδιου άρθρου παρ. 3 δεν έχουν υποβάλει υπεύθυνη δ’ηλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά με την  οποία θα δηλώνεται ότι 
αποδέχεται της εκτέλεση της προμήθειας. 

Απάντηση της επιτροπής 

Αυτά αναφέρονται στον ΕΚΠΟΤΑ, αλλά δεν αναφέρονται στη διακήρυξη την οποία η ανωτέρω εταιρεία με 
υπεύθυνη της δήλωση, δήλωσε ότι αποδέχεται όλους τους όρους και συμφωνεί πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
Άρα πως μπορεί να ζητάει να αποκλείσουμε τους συνδιαγωνιζόμενους της για ένα δικαιολογητικό που δε το 
ζητάει η διακήρυξη? 

· Τέλος στρέφεται εναντίων όλων των άλλων συνδιαγωνιζόμενων της διότι υπάρχει ασάφεια 
κατασκευαστή ειδών. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι όλοι οι άλλοι συνδιαγωνιζόμενοι της δηλώνουν 
ως κατασκευαστή α) καουτσούκ, β) πυριτικής άμμου, γ) πολυουρεθανικής κόλλας και δ) ταινίες 
συγκόλλησης είναι η εταιρεία SPORTS AND LEISURE GROUP. Και δεν καταλαβαίνει πως η 
επιτροπή συμπέρανε ότι η εν λόγω εταιρεία είναι παραγωγός όλων των παραπάνω ειδών? 

 

Απάντηση της επιτροπής: 

Καλά όλα αυτά που μας λέει η εν λόγω εταιρεία, αλλά δε μας εξηγεί γιατί θα έπρεπε να αμφιβάλουμε ότι η 
εταιρεία SPORTS AND LEISURE GROUP δεν είναι παραγωγός των συγκεκριμένων ειδών. 

 

  

Όσο αφορά το γεγονός ότι την αποκλείσαμε από τη συνέχιση του διαγωνισμού η επιτροπή θα εξετάσει την 

ένσταση της στην ουσία της. 

   

Δ) Κατά της απόρριψης της τεχνικής μας προσφοράς (του ενιστάμενου) 
Απάντηση επί του : 

Δ)1. Όπως γνωρίζει προφανώς ο ενιστάμενος, ο ποδοσφαιρικός τάπητας αποτελεί ένα σύνθετο προϊόν του 
οποίου συστατικά αποτελούν, ο συνθετικός χλοοτάπητας, τα υλικά πλήρωσης, ακύρωσης 
(άμμος),επίδοσης(ελαστικό τρίμμα), η κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών(συνήθως), η ταινία συγκόλλησης. 
Το σύστημα των προαναφερόμενων συστατικών όταν συντεθούν  σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήμης στις ακριβείς ποσότητες και ποιότητες που ορίστηκαν από τον παραγωγό δημιουργούν ένα ενιαίο και 
αδιαίρετο σύνολο που είναι το κυρίως υπό προμήθεια προϊόν που περιγράφει η μελέτη. Τα αποδεικτικά μέσα της 
καταλληλότητας του προϊόντος (αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμασιών ελέγχου) έχουν ουσιώδη υπόσταση 
και διασφαλίζουν την διαφάνεια τον υγιή ανταγωνισμό την ίση μεταχείριση και το δημόσιο συμφέρον όταν 
τηρούνται οι απαιτήσεις της μελέτης ουσιωδώς, τόσο κατά την αξιολόγηση των προσφερόμενων προϊόντων όσο 
και κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή προσφορά της οποίας τα 
αποδεικτικά μέσα της καταλληλότητας  (εργαστηριακά αποτελέσματα ελέγχου συγκεκριμένου προϊόντος) και τα 
επι μέρους συστατικά του προϊόντος της προσφοράς όσον αφορά την διαπιστευμένη τους σύνθεση (άμμος, 
ελαστικό τρίμμα , κόλλα, ταινία)  δεν ταυτίζονται, διότι άλλως τα αποδεικτικά μέσα αφορούν άλλο προϊόν και η 
προσφορά άλλο προϊόν του οποίου  η καταλληλόλητα δεν έχει ελεγχθεί.  
Σφάλλει επομένως ο διαγωνιζόμενος και δεν γίνεται δεκτή η ένσταση στο σημείο αυτό. 
 

Δ)2. Ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς επί του συγκεκριμένου σημείου είναι ότι ο προσφερόμενος 
ποδοσφαιρικός τάπητας για τον οποίο απαιτείται η απόδειξη της καταλληλότητας δεν είναι μία «γκάμα 
συνθετικών χλοοταπήτων», αλλά το σύστημα που θα εμπεριέχει και τα απαιτούμενα υλικά πλήρωσης τα οποία 
θα είναι της αυτής φυσικοχημικής σύνθεσης με το προϊόν που προσφέρει.  Η μελέτη απαιτεί επί ποινής 
αποκλεισμού στις ελάχιστες απαιτήσεις το πιστοποιητικό συμπεριφοράς στην καύση του Ποδοσφαιρικού 
Τάπητα ‘DROP6010;5 και όχι του συνθετικού χλοοτάπητα ‘GREENIE’ χωρίς υλικά πλήρωσης και μάλιστα με 
αναφορά σε ένα πιστοποιητικό που στο σώμα του αναφέρει ακυρότητα ήδη από το 2013. 
 

Σφάλλει επομένως ο διαγωνιζόμενος και δεν γίνεται δεκτή η ένσταση στο σημείο αυτό. 
 

Δ)3. Ο αληθής λόγος απόρριψης δεν είναι ότι ο ποδοσφαιρικός τάπητας DROP6010 δεν ελέγχθηκε συμφώνως 
του προγράμματος ποιότητος της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ο λόγος της απόρριψης είναι ότι 
δεν κατατέθηκε το επι αποκλεισμού απαιτούμενο αποδεικτικό συμμόρφωσης αναφορικά της γραμμής πέντε(5) 
του Πίνακα των ελαχίστων απαιτήσεων Β2 της μελέτης. Το γεγονός  παραμένει και η προσφορά κρίνεται 
απορριπτέα και για αυτόν τον λόγο. 
 



 177 

Δ)4. Ο έλεγχος διαστασιακής σταθερότητας  συμφώνως του προτύπου EN 13746:2004 ‘όπως επι ποινής 
αποκλεισμού απαιτείται στην γραμμή οκτώ (8) του πίνακα Β2, δεν έχει προσκομισθεί από τον διαγωνιζόμενο 
και η προσφορά κρίνεται απορριπτέα και για αυτόν τον λόγο. 
 

Δ)5. Δεν έχει προσκομισθεί το επι ποινής αποκλεισμού απαιτούμενο στην γραμμή 8 του πίνακα Β.2. της 
μελέτης σχετικό πιστοποιητικό αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμασιών ελέγχου απο τον διαγωνιζόμενο και 
η προσφορά κρίνεται απορριπτέα και για τον συγκεκριμένο λόγο. 

Δ)6. Πραγματικά το συγκεκριμένο εργαστήριο είναι από τα πιο αξιόπιστα και τα αποτελέσματα ελέγχου  της 
περιεκτικότητας σε ανόργανα του ελαστικού τρίμματος όπως αυτά καταγράφονται στα αποτελέσματα των 
δοκιμασιών ταυτοποίησης στην σελίδα 4/9 του πιστοποιητικού με αρ.R100384-B1που κατέθεσε ο ενιστάμενος 
είναι 38,9% δηλαδή ξεπερνά το άνω αποδεκτό όριο των απαιτήσεων της μελέτης και η προσφορά κρίνεται 
απορριπτέα και για αυτόν τον λόγο. 
 

Δ)7. Κατ΄ αρχήν θα έπρεπε να δηλωθεί το εάν η προσφερόμενη άμμος είναι εκείνη που αποτελεί συστατικό του 
ποδοσφαιρικού τάπητα που ελέγχθηκε στο εργαστήριο ήτοι η Torkad sand της παραγωγού GMI Grus & 
Makadam Induatrisadd AB ή η silica sand της εταιρείας Mineral Trade. 

 Σε κάθε περίπτωση ουδεμία από τις δύο αποδεικνύεται απο τα κατατεθειμένα έγγραφα να ικανοποιεί τις 
επι ποινής αποκλεισμού απαιτήσεις των γραμμών 26 και ιδιαίτερα  28 του Πίνακα Β2 των ελαχίστων 
απαιτήσεων της μελέτης και επομένως η προσφορά κρίνεται απορριπτέα και για τον λόγο αυτό. 
 

Δ8. Από το πιστοποιητικό αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμασιών ελέγχου του ποδοσφαιρικού τάπητα 
DROP6010 με αρ.14118/4415 και συγκεκριμένα στην σελίδα 12/20 προκύπτει ότι μετά τους 20.000 κύκλους 
φθοράς Lisport η απορρόφηση κραδασμών δεν ικανοποιεί τις επι ποινής αποκλεισμού απαιτήσεις  της γραμμής 
που έπεται της δωδέκατης(12ης) του πίνακα Β2 των ελαχίστων απαιτήσεων της μελέτης και επομένως η 
προσφορά κρίνεται απορριπτέα και για τον λόγο αυτό. 

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή του διαγωνισμού ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ Στην Οικονομική 
Επιτροπή: 

 

· να απορρίψει συνολικά την ένσταση του Παπανδρέου Φώτιου γιατί δεν εξετάζεται στην ουσία της για 
τους ανωτέρω προαναφερόμενους λόγους. 

· να απορρίψει την ένσταση της εταιρείας Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε. για το γεγονός 
ότι στρέφεται εναντίον των άλλων συνδιαγωνιζόμενων, καθώς  δεν εξετάζεται στην ουσία της για τους 
ανωτέρω προαναφερόμενους λόγους.  

· Επίσης, να απορρίψει την ένσταση της εταιρείας Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε. για 
το γεγονός ότι αυτή τέθηκε εκτός διαγωνισμού στο πρώτο στάδιο του 
διαγωνισμού(δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνική προσφορά).  

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 
  

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση του τμήματος  προμηθειών  με αρ. πρωτ. 2/31615/25-04-2016 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
 

Α)  Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής 

 

Β) να απορρίψει συνολικά την ένσταση του Παπανδρέου Φώτιου γιατί δεν εξετάζεται στην ουσία της για τους 
ανωτέρω προαναφερόμενους λόγους. 

Γ) να απορρίψει την ένσταση της εταιρείας Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε. για το γεγονός ότι 
στρέφεται εναντίον των άλλων συνδιαγωνιζόμενων, καθώς  δεν εξετάζεται στην ουσία της για τους ανωτέρω 
προαναφερόμενους λόγους.  

Δ) Επίσης, να απορρίψει την ένσταση της εταιρείας Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε. για το 
γεγονός ότι αυτή τέθηκε εκτός διαγωνισμού στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού(δικαιολογητικά συμμετοχής- 

τεχνική προσφορά).  
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ΘΕΜΑ 23
ο 
                                                                                     (Απόφ. Αρ.155/2016  (Α.Δ.Α: ΩΝΙΦΩ1Ρ-Ι6Θ)   

Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων στεγάστρων αστικών και 
υπεραστικών στάσεων και παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο 

(Εισήγηση Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 
2/30159/20-04-2016) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Αξιοποίησης – Διαχείρισης 
Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου της Δ/νσης Οικονομικών, με αριθ. πρωτ. 2/30159/20.04.2016, δια της 
οποίας κοινοποιείται το Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας για την «Εκμίσθωση χώρων 
στεγάστρων αστικών και υπεραστικών στάσεων», ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: α. Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων στεγάστρων 
αστικών και υπεραστικών στάσεων  
β. Απόφαση ότι τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων 
στεγάστρων αστικών και υπεραστικών στάσεων θα βαρύνουν το Δήμο λόγω κήρυξής της ως άγονη 

γ. Παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο βάσει του άρθ. 192 παρ.1 του Ν. 3463/06 

Λαμβάνοντας υπόψη : 
1. Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) περί «Καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων 

διενέργειας δημοπρασίας κλπ». 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

σήμερα. 
4. Τις διατάξεις των Ν. 2946/2001, Κ.Υ.Α. 52138/03, ΚΥΑ 61818/04 

5. Τις διατάξεις του Ν.1900/1990 

6. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 

9. Την υπ’ αριθ. 64/2015 απόφαση Δ.Σ. και την υπ’ αριθ. 688/2015 απόφαση Δημάρχου με θέμα 
«Σύσταση Επιτροπής καθορισμού τιμήματος ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Ρόδου».   

10. Την υπ’ αριθ. 532/2014 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Ορισμός Μελών στην Επιτροπή Δημοπρασιών που 
αφορά στην εκποίηση ή την εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων του Δήμου Ρόδου και την 
αγορά ή μίσθωση εκ μέρους του Δήμου Ρόδου ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους». 

11. Την υπ’ αριθ. 258/2015 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής και 
προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των στεγάστρων αστικών και υπεραστικών στάσεων 
αναμονής  

12. Τον πίνακα της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Δήμου Ρόδου    ΡΟΔΑ και του ΚΤΕΛ Ρόδου 
που έχουν αποτυπωθεί όλες οι στάσεις στο σύνολο του νησιού της Ρόδου καθώς και την κατάσταση 
των πενήντα (50) νέων στεγάστρων στάσεων. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

13. Τεχνικές Προδιαγραφές Στεγάστρων Στάσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) 
14. Την υπ’ αριθ. 3043/15-09-2014 απόφαση περί «Ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων 

Δημοτικών Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής» (ΑΔΑ: 7ΦΔΑΩ1Ρ-ΘΣΒ) 
15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/114076/03-12-2015 διαβιβαστικό του υπ’ αριθ. 1/03-12-2015 Πρακτικού της 

Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων του Δήμου Ρόδου. 
16. Την υπ’ αριθ. 407/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΒΧΥΒΩ1Ρ-ΑΑΟ) περί 

«Κατάρτισης και έγκρισης όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των χώρων στεγάστρων αστικών και 
υπεραστικών στάσεων» 

17. Την υπ’ αριθ. 2/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης της τροποποίησης των 
Όρων Διακήρυξης για την εκμίσθωση των χώρων στεγάστρων αστικών και υπεραστικών στάσεων», η 
οποία είχε ληφθεί με την υπ’ αριθ. 407/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΒΧΥΒΩ1Ρ-

ΑΑΟ).  
18. Την υπ’ αριθ. 98/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΩ40Ω1Ρ-7ΣΕ) με την οποία 

εγκρίνει το από 23/03/2016 Πρακτικό της άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων 
στεγάστρων αστικών και υπεραστικών στάσεων 

19. Το από 12/04/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκμίσθωση των χώρων 
στεγάστρων αστικών και υπεραστικών στάσεων 

Εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή να: 
1. Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων 

στεγάστρων αστικών και υπεραστικών στάσεων και κηρύσσει τη δημοπρασία άγονη. 
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2. Αποφασίσει τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης για την εκμίσθωση των χώρων στεγάστρων αστικών 
και υπεραστικών στάσεων θα βαρύνουν το Δήμο λόγω κήρυξης της δημοπρασίας άγονης.   

3. Παραπέμψει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 192 παρ.1 του Ν.3463/2006 με τις οποίες «Η εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των 
Κοινοτήτων γίνεται με δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται. Αν και η 
δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της 
οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Εντεταλμ. Δημ. Συμβούλου κ. Μουτάφη Δήμου-Μιχαήλ) 
 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ 

Στη Ρόδο, σήμερα την 12η
 του μήνα Απριλίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ρόδου και στην Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του Π.Δ. 
270/81, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 532/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, για να 
διενεργήσει την επαναληπτική δημοπρασία ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ. 
Αντικείμενο του διαγωνισμού: 
Στο σύνολο του νησιού της Ρόδου σήμερα υφίσταται 504 χώροι στάσεων οι οποίοι λειτουργούν ως χώροι 
στάσεων και αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών του Δήμου Ρόδου.  
• Σε 216 εξ αυτών είναι τοποθετημένα ήδη στέγαστρα (μεταλλικά ή ξύλινα). Σε κάθε στέγαστρο επιτρέπεται η 
τοποθέτηση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, διαφημιστικών πλαισίων σύμφωνα με αυτά που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τον ΚΟΚ. 
• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος επιπλέον να τοποθετήσει 50 στέγαστρα στους εναπομείναντες χώρους. 
• Απομένουν 238 θέσεις χώρων τους οποίους ο ανάδοχος με δικά του έξοδα και την έγγραφη σύμφωνη γνώμη 
της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου και των αρμόδιων συγκοινωνιακών φορέων δύναται να τοποθετήσει 
επιπλέον στέγαστρα στάσεων.  
• Από τις 238 θέσεις χώρων, ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει στέγαστρο σε τουλάχιστον μία στάση 
στην κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα. 
Με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές ο προς δημοπράτηση αριθμός στάσεων αναλύεται ως εξής: 

• 216 υφιστάμενα στέγαστρα (μεταλλικά ή ξύλινα) για τα οποία ο ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για την 
ανακαίνιση και αντικατάστασή τους σύμφωνα με την έγγραφη υπόδειξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών του Δήμου Ρόδου 

• 50 υποχρεωτικά νέα στέγαστρα προς τοποθέτηση 

• 238 χώροι στους οποίους δύναται να τοποθετήσει νέα στέγαστρα πάντα με την επιφύλαξη της υποχρέωσής του 
για τοποθέτηση ενός (1) τουλάχιστον στεγάστρου στην κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα και πάντα με την 
έγγραφη σύμφωνη γνώμη των της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου και των αρμόδιων 
συγκοινωνιακών φορέων 

και σύμφωνα πάντα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ & ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  
Ήτοι το σύνολο των χώρων που δίδονται προς εκμίσθωση ανέρχονται σε 504 θέσεις όπως ορίζεται στην 

επαναληπτική διακήρυξη της υπ’ αριθ. 766/2016 Απόφασης Δημάρχου Ρόδου η οποία δημοσιεύτηκε, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, στον Τύπο: 
 1.- Στην ημερήσια εφημερίδα «ΡΟΔΙΑΚΗ»  στις 01/04/2016 

 2.- Στην ημερήσια εφημερίδα  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ»  στις 01/04/2016 

 3.- Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «ΓΝΩΜΗ» στις 04/04/2016 

 4.- Στην ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» στις     
      01/04/2016 

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίστηκε το ποσό των 50.000,00 € (πενήντα χιλιάδων ευρώ), συνολικά ετησίως, 
σύμφωνα με το Άρθρο 11 της Διακήρυξης.  
Το μίσθωμα επιβαρύνεται με τέλη χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου.  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) O κ. …………………………………………………………………. ως Πρόεδρος 

2) O κ. …………………………………………………………………. ως Μέλος 

3) Ο κ. …………………………………………………………………  ως Μέλος 

Ώρα έναρξης της διαδικασίας κατάθεσης προσφορών ορίστηκε η 11.00η
 π.μ και ώρα λήξης η 12.00η μ.μ.  

Λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερομένων μέχρι την ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών, ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας λύει τη διαδικασία και  ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος. 

Το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών. 

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Για διαπίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται.» 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 
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 Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
25. την, υπ’ αριθμ. 2/30159/20-04-2016, εισήγηση του Τμήματος Αξιοποίησης – Διαχείρισης Ακίνητης 

Περιουσίας και Κτηματολογίου της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 
26. Το από 12/04/2016 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών  
27. το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών για την εκμίσθωση των χώρων στεγάστρων 
αστικών και υπεραστικών στάσεων και κηρύσσει άγονη τη δημοπρασία.  
 

Β) Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης του άγονου διαγωνισμού «για την εκμίσθωση χώρων στεγάστρων 
αστικών και υπεραστικών στάσεων» θα βαρύνουν το Δήμο.  

 

Γ) Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 192 παρ.1 του Ν.3463/2006 με τις οποίες «Η εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων 
γίνεται με δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία 
δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το 
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο». 
 

 

 

ΘΕΜΑ 24
ο 
                                                                                       (Απόφ. Αρ.156/2016  (Α.Δ.Α: 75ΟΤΩ1Ρ-994)   

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος 
απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών 
στο Δήμο Ρόδου (Παραλίες Ε.Τ.Α.Δ.)» 

 
Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής το από 25/4/2016 πρακτικό της επιτροπής της ανοικτής 
δημοπρασίας για την παραχώρηση με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης 
και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου (παραλίες Ε.Τ.Α.Δ.) ως 
κατωτέρω: 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΔ» 

 

  Στη Ρόδο και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου που βρίσκεται εντός του 
Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου σήμερα, την 25η

 του μήνα Απριλίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 

π.μ., συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών εκμίσθωσης παραλιακών χώρων η 
οποία συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 120/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου ύστερα 
και από την σχετική Διακήρυξη δημοπρασίας του Προέδρου της ίδιας επιτροπής. 
 Πριν την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Περδίκης Ιωάννης, διαπίστωσε ότι,  επί 
συνόλου 4 μελών, βρέθηκαν παρόντα 4, ήτοι: 

1. Περδίκης Ιωάννης 

2. Ατσίδη Ελπίδα 

3. Ξεπαπαδάκη – Παπαδημητρίου Βασιλική 

4. Μουτάφης Δήμος-Μιχαήλ 

 Ανατέθηκαν χρέη γραμματέα της Επιτροπής στον υπάλληλο Λιαμή Μιχαήλ. Αμέσως μετά κηρύχθηκε η 
έναρξη της διαδικασίας και ζητήθηκε από τους παραβρισκόμενους που επιθυμούν να συμμετέχουν στην 
διαδικασία να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη ανά τμήμα προς 
δημοπράτηση. Διενεργήθηκε ο απαιτούμενος έλεγχος των δικαιολογητικών ανά τμήμα. 
 

Η επιτροπή του διαγωνισμού 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

α) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 2, 13, 15 και 31 και το Π.Δ. 270/1981. 

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) 
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γ) το Ν.3852/2010 

δ) την υπ’ αρ. 83/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η παραχώρησης 
τμημάτων αιγιαλού και παραλίας για τα έτη  2015-2016   και παραπέμφθηκε στην Οικονομική Επιτροπή ο 
καθορισμός των όρων της δημοπρασίας, σύμφωνα με το αρ. 72 του Ν.3852/2010. 

ζ)την απόφαση Δημάρχου Ρόδου  αρ.3042/15-9-2014 περί ορισμού και ανάθεσης  αρμοδιοτήτων αντιδημάρχων 
και 1322/15-5-2015 περί ορισμού και ανάθεσης πρόσθετων αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχου. 

η) Την υπ’ αριθμ 120/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

Στη συνέχεια καταρτίζει, ως κατωτέρω, τον πίνακα των πλειοδοτούντων ανά πόστο και παραλία:
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΦΜ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΓΓΥΗΤΗ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΦΜ 

ΠΟΣΟ 
ΠΛΗΣΤΗΡΙΑ
ΣΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΠΟΣΤΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ
ΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΤΙΜΗ Δ.Ε. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟ 114674358 

ΛΥΜΟΥΡΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 048057042 8,800.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 1ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 8,800.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΑΡΑΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 045485147 ΠΑΤΣΑΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 052275773 8,800.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 2ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 8,800.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΤΣΑΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΑΒΒΑ 154637566 ΠΑΤΣΑΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 052275773 4,400.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 3ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 4,400.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΣΑΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 126182029 

ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 045886176 4,400.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 4ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 4,400.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 045886176 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 4,400.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 5ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 4,400.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΙΤΣΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 145675432 ΠΙΤΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ   045484845 4,400.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 6ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 4,400.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

BRONST MARKUS RUDIGER 166077967 ΛΕΒΕΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 061444755 4,400.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 7ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 500.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 047501179 ΣΦΥΡΙΑΛΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 042361711 4,400.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 8ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 4,400.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΓΟΝΟ             ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 9ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 4,400.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ 140165500 

ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 066404666 4,400.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 10ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 4,400.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΣΑΝΔΑΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ 074607537 

ΧΟΥΛΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 126181868 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ 076903600 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 2 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΧΑΡΤΕΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΗΛΙΑ 148059456 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 3 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ 166078374 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 4 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΕΛΛΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ 118146424 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 5 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 034749780 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 6 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΤΣΑΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΑΒΒΑ 154637566 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 7 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΙΑΚΩΒΙΝΑ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ 136127130 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 8 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΡΟΥΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 148058380 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 9 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΣΑΝΤΩΡΙΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑ 136134469 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 10 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 112261206 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 11 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΓΚΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 126211970 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 12 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΣΑΡΙΚΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΙΑΚΩΒΟΥ 154642400 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 13 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ 157187648 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 14 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 051789135 ΣΑΝΔΑΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ 074607537 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 15 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 166066639 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 16 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 037778104 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,200.00 € ΤΣΑΜΠΙΚΑ 1ο 1 Θ.Μ.Α. 3,200.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 
& ΣΙΑ ΟΕ   997868383 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 136134550 7,000.00 € ΤΣΑΜΠΙΚΑ 2ο 2 Θ.Μ.Α. 7,000.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΑΚΙΑΡΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 045107020 ΜΑΚΙΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 047501485 7,000.00 € ΤΣΑΜΠΙΚΑ 3ο 3 Θ.Μ.Α. 7,000.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΓΟΝΟ             ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΧΑΡΑ  ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 



 183 

ΑΓΟΝΟ             ΙΑΛΥΣΟΣ ΒΡΑΧΟΣ   ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΠΕΣΤΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 118105595 ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΚΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 074600991 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ ΜΑΕΣΤΡΟ  ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΑΓΟΝΟ             ΙΑΛΥΣΟΣ ΚΑΛΥΒΑ 1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 122250875 ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΚΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 074600991 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ ΚΑΛΥΒΑ 2 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΑΓΟΝΟ             ΙΑΛΥΣΟΣ AREA BLUE ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΚΛΗΜΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ 040443040 ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΚΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 074600991 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ 
1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΥ 114664851 ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΚΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 074600991 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 
ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ 
2 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΑΓΟΝΟ             ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ 
3 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ZAFIRIS PIRJO ANNA 

MARIA PAAVO-JOHANI 101667803 ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΚΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 074600991 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚ 1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΑΒΒΑ 159960451 ΚΟΥΦΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΗΛΙΑ 066407240 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚ 2 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΠΕΣΤΛΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 042359414 ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΚΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 074600991 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚ 3 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΔΕΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΘΗΚΕ             ΙΑΛΥΣΟΣ ΟΚΕΑΝΙΣ1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑ 114684512 ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΚΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 074600991 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ ΛΗΤO ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΑΓΟΝΟ             ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΦΑΝΕΡΩΜΕ
ΝΗ 1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ 112297307 ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΚΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 074600991 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ ΚΑΨΗΣ  ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ 066226648 

ΜΑΝΤΙΚΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 045885978 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΡΟΔΟΣ 
ΠΑΛΛΑΣ 1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 136128137 ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΚΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 074600991 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 
ΡΟΔΟΣ 
ΠΑΛΛΑΣ 2 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΦΟΡΟΖΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 122260414 ΤΡΙΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 014435448 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΚΟΣΜΟΠΟΛ
ΙΤΑΝ 1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΤΣΑΒΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 046734480 ΤΣΑΒΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ   101674112 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ 
1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 150853456 

ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ 
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ 017164244 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ 
2 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΠΑΣΤΛΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 047501356 

ΜΑΝΤΙΚΟΥ 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ   126159026 1,800.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΦΑΝΕΡΩΜΕ
ΝΗ  

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 1,800.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΑΓΟΝΟ             ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΚΟΣΜΟΠΟΛ
ΙΤΑΝ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 1,800.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗ 054324896 ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΥ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 045107530 1,800.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 1,800.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΔΙΑΚΑΝΘΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 014435147 

ΔΙΑΚΑΝΘΟΥ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 101730175 1,800.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 1,800.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

NIEMS J.-CRAUSAZ B ΟΕ   999052482 CRAUSAZ BERTRAND ANDRE 136135165 3,250.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΚΟΣΤΑ 
ΜΑΡΕ   
(COSTA 

MARE) Θ.Μ.Α. 3,250.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥ. & 
ΣΙΕ ΕΕ   998484397 

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ   118148269 2,100.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ ΜΠΙΚΙΝΙ Θ.Μ.Α. 2,100.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 040448292 

ΚΑΡΝΑΡΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥ 023432757 3,200.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΟΛΥΜΠΙΚ 
(OLYMPIC) Θ.Μ.Α. 3,200.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΔΟΥΚΕΛΛΗΣ Α.-ΓΑΛΑΤΗΣ 
Α. ΕΕ   800482348 

ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 040448292 3,250.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΣΕΡΑΤΟΝ 
(SHERATON

) Θ.Μ.Α. 3,250.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΚΑΡΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥ 023432757 

ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 040448292 3,250.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΚΑΨΗΣ 
ΚΟΣΜΟΠΟΛ
ΙΤΑΝ Θ.Μ.Α. 3,250.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑ 143304300 

ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 037387210 1,300.00 € 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 
ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΒΙΓΛΑ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 1,300.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΚΕΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ Κ/Ξ   997341512 ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΒΒΑ 118145949 2,500.00 € 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 
ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2,500.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΚΕΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ Κ/Ξ   997341512 ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΒΒΑ 118145950 2,500.00 € 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 
ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 2 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2,500.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΚΕΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ Κ/Ξ   997341512 ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΒΒΑ 118145951 2,500.00 € 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 
ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 3 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2,500.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
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ΚΕΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ Κ/Ξ   997341512 ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΒΒΑ 118145952 2,500.00 € 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 
ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 4 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2,500.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΑΓΟΝΟ             ΕΛΛΗ 

ΕΝΑΝΤΙ 
ΚΑΖΙΝΟ 
ΡΟΔΟΥ Θ.Μ.Α. 1,200.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 118107933 

ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
ΒΑΛΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 037370633 2,500.00 € ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ 

ΕΝΑΝΤΙ 
ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ Θ.Μ.Α. 2,500.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΑΓΟΝΟ             ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ  

ΚΑΤΩ ΑΠΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ
Ο 
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕ
ΡΕ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ  Θ.Μ.Α. 1,200.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 2 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 3 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 4 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 5 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 
ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 6 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 7 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 8 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 9 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 10 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 11 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 12 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 13 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 14 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 15 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 16 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 17 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 
ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 18 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 19 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 20 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 
ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 21 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 22 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 23 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 
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Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 24 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 25 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 26 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 
ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 27 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 28 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 29 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 30 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 31 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 32 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 33 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 34 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 35 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 
ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 36 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 37 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 38 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 
ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 39 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 40 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 41 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 
ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 42 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 43 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 44 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 
ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 45 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 46 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 47 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 48 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 49 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 50 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Α.ΠΙΚΟΥ-
Α.ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ Ο.Ε.   800651996 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΥΛΟΥ 112268730 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 51 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Α.ΠΙΚΟΥ-

Α.ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ Ο.Ε.   800651996 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΥΛΟΥ 112268730 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 52 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 
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Α.ΠΙΚΟΥ-

Α.ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ Ο.Ε.   800651996 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΥΛΟΥ 112268730 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 53 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΑΓΟΝΟ             

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 54 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 55 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 
ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 56 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 57 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 58 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 59 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΚΟΜΙΝΑΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ   037844450 

ΚΟΜΙΝΑΤΟΣ 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 112274226 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 60 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 61 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 62 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 63 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 64 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 
ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 65 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 66 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 67 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 
ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 68 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΑΓΟΝΟ             ΚΡΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΩ ΑΠΌ 
ΞΕΝ. 
SIRENE ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 
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 Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής να 
ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

1. το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 2, 13, 15 και 31 και το Π.Δ. 270/1981. 

2. το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) 

3. το Ν.3852/2010 

4.  την υπ’ αρ. 83/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 
παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας για τα έτη  2015-2016   και παραπέμφθηκε 
στην Οικονομική Επιτροπή ο καθορισμός των όρων της δημοπρασίας, σύμφωνα με το αρ. 72 
του Ν.3852/2010. 

5. την απόφαση Δημάρχου Ρόδου  αρ.3042/15-9-2014 περί ορισμού και ανάθεσης  αρμοδιοτήτων 
αντιδημάρχων και 1322/15-5-2015 περί ορισμού και ανάθεσης πρόσθετων αρμοδιοτήτων 
Αντιδημάρχου. 

6. Την υπ’ αριθμ 120/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

7. Την  διεξαγωγή της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που διεξήχθη στις 25/4/2016  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής για την διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για 

την «παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου (παραλίες Ε.Τ.Α.Δ.)»,  
  
 Β) Καταρτίζει και κατακυρώνει, ως κατωτέρω, τον πίνακα των πλειοδοτούντων ανά πόστο και 
παραλία: 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΦΜ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΓΓΥΗΤΗ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΦΜ 

ΠΟΣΟ 
ΠΛΗΣΤΗΡΙΑ
ΣΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΠΟΣΤΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ
ΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΤΙΜΗ Δ.Ε. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟ 114674358 

ΛΥΜΟΥΡΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 048057042 8,800.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 1ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 8,800.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΑΡΑΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 045485147 ΠΑΤΣΑΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 052275773 8,800.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 2ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 8,800.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΤΣΑΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΑΒΒΑ 154637566 ΠΑΤΣΑΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 052275773 4,400.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 3ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 4,400.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΣΑΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 126182029 

ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 045886176 4,400.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 4ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 4,400.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 045886176 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 4,400.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 5ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 4,400.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΙΤΣΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 145675432 ΠΙΤΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ   045484845 4,400.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 6ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 4,400.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

BRONST MARKUS RUDIGER 166077967 ΛΕΒΕΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 061444755 4,400.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 7ο 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 500.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 047501179 ΣΦΥΡΙΑΛΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 042361711 4,400.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 8ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 4,400.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΓΟΝΟ             ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 9ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 4,400.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ 140165500 

ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 066404666 4,400.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 10ο 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 4,400.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΣΑΝΔΑΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ 074607537 

ΧΟΥΛΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 126181868 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ 076903600 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 2 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΧΑΡΤΕΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΗΛΙΑ 148059456 
ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 3 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ 166078374 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 4 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΕΛΛΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ 118146424 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 5 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 034749780 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 6 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΤΣΑΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΑΒΒΑ 154637566 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 7 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΙΑΚΩΒΙΝΑ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ 136127130 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 8 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΡΟΥΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 148058380 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 9 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΣΑΝΤΩΡΙΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑ 136134469 
ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 10 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 112261206 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 11 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΓΚΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 126211970 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 12 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΣΑΡΙΚΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΙΑΚΩΒΟΥ 154642400 
ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 13 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ 157187648 ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 14 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 
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ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 

ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 051789135 ΣΑΝΔΑΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ 074607537 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 15 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 166066639 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,850.00 € ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 16 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3,850.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 037778104 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 118141545 3,200.00 € ΤΣΑΜΠΙΚΑ 1ο 1 Θ.Μ.Α. 3,200.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 
& ΣΙΑ ΟΕ   997868383 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 136134550 7,000.00 € ΤΣΑΜΠΙΚΑ 2ο 2 Θ.Μ.Α. 7,000.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΑΚΙΑΡΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 045107020 ΜΑΚΙΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 047501485 7,000.00 € ΤΣΑΜΠΙΚΑ 3ο 3 Θ.Μ.Α. 7,000.00 € ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΓΟΝΟ             ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΧΑΡΑ  ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΑΓΟΝΟ             ΙΑΛΥΣΟΣ ΒΡΑΧΟΣ   ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΠΕΣΤΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 118105595 ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΚΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 074600991 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ ΜΑΕΣΤΡΟ  ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΑΓΟΝΟ             ΙΑΛΥΣΟΣ ΚΑΛΥΒΑ 1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 122250875 ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΚΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 074600991 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ ΚΑΛΥΒΑ 2 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΑΓΟΝΟ             ΙΑΛΥΣΟΣ AREA BLUE ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΚΛΗΜΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ 040443040 ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΚΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 074600991 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 
ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ 
1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΥ 114664851 ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΚΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 074600991 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ 
2 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΑΓΟΝΟ             ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ 
3 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ZAFIRIS PIRJO ANNA 

MARIA PAAVO-JOHANI 101667803 ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΚΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 074600991 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚ 1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΑΒΒΑ 159960451 ΚΟΥΦΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΗΛΙΑ 066407240 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚ 2 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΠΕΣΤΛΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 042359414 ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΚΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 074600991 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚ 3 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΔΕΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΘΗΚΕ             ΙΑΛΥΣΟΣ ΟΚΕΑΝΙΣ1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑ 114684512 ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΚΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 074600991 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ ΛΗΤO ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΑΓΟΝΟ             ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΦΑΝΕΡΩΜΕ
ΝΗ 1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ 112297307 ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΚΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 074600991 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ ΚΑΨΗΣ  ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ 066226648 
ΜΑΝΤΙΚΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 045885978 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΡΟΔΟΣ 
ΠΑΛΛΑΣ 1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 136128137 ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΚΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 074600991 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΡΟΔΟΣ 
ΠΑΛΛΑΣ 2 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΦΟΡΟΖΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 122260414 ΤΡΙΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 014435448 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΚΟΣΜΟΠΟΛ
ΙΤΑΝ 1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΤΣΑΒΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 046734480 ΤΣΑΒΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ   101674112 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ 
1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 150853456 

ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ 
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ 017164244 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ 
2 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 1,500.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΠΑΣΤΛΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 047501356 

ΜΑΝΤΙΚΟΥ 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ   126159026 1,800.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΦΑΝΕΡΩΜΕ
ΝΗ  

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 1,800.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΑΓΟΝΟ             ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΚΟΣΜΟΠΟΛ
ΙΤΑΝ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 1,800.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗ 054324896 ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΥ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 045107530 1,800.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 1,800.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 
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ΔΙΑΚΑΝΘΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 014435147 

ΔΙΑΚΑΝΘΟΥ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 101730175 1,800.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 1,800.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

NIEMS J.-CRAUSAZ B ΟΕ   999052482 CRAUSAZ BERTRAND ANDRE 136135165 3,250.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΚΟΣΤΑ 
ΜΑΡΕ   
(COSTA 

MARE) Θ.Μ.Α. 3,250.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥ. & 
ΣΙΕ ΕΕ   998484397 

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ   118148269 2,100.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ ΜΠΙΚΙΝΙ Θ.Μ.Α. 2,100.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 040448292 

ΚΑΡΝΑΡΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥ 023432757 3,200.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΟΛΥΜΠΙΚ 
(OLYMPIC) Θ.Μ.Α. 3,200.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΔΟΥΚΕΛΛΗΣ Α.-ΓΑΛΑΤΗΣ 
Α. ΕΕ   800482348 

ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 040448292 3,250.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΣΕΡΑΤΟΝ 
(SHERATON

) Θ.Μ.Α. 3,250.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΚΑΡΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥ 023432757 

ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 040448292 3,250.00 € ΙΑΛΥΣΟΣ 

ΚΑΨΗΣ 
ΚΟΣΜΟΠΟΛ
ΙΤΑΝ Θ.Μ.Α. 3,250.00 € ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑ 143304300 

ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 037387210 1,300.00 € 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 
ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΒΙΓΛΑ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 1,300.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΚΕΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ Κ/Ξ   997341512 ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΒΒΑ 118145949 2,500.00 € 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 
ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2,500.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΚΕΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ Κ/Ξ   997341512 ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΒΒΑ 118145950 2,500.00 € 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 
ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 2 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2,500.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΚΕΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ Κ/Ξ   997341512 ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΒΒΑ 118145951 2,500.00 € 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 
ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 3 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2,500.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΚΕΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ Κ/Ξ   997341512 ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΒΒΑ 118145952 2,500.00 € 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 
ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 4 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2,500.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΑΓΟΝΟ             ΕΛΛΗ 

ΕΝΑΝΤΙ 
ΚΑΖΙΝΟ 
ΡΟΔΟΥ Θ.Μ.Α. 1,200.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 118107933 

ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
ΒΑΛΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 037370633 2,500.00 € ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ 

ΕΝΑΝΤΙ 
ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ Θ.Μ.Α. 2,500.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΑΓΟΝΟ             ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ  

ΚΑΤΩ ΑΠΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ
Ο 
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕ
ΡΕ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ  Θ.Μ.Α. 1,200.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 1 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 2 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 3 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 4 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 5 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 
ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 6 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 7 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 
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Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 8 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 
ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 9 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 10 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 11 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 12 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 13 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 14 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 
ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 15 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 16 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 17 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 18 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 19 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 20 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 21 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 22 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 23 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 24 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 25 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 26 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 27 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 28 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 29 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 
ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 30 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 31 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 
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Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 32 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 
ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 33 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 34 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 35 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 36 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 37 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 38 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 
ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 39 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 40 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 41 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 42 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 43 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 44 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 45 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 46 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 47 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 48 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 49 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 50 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Α.ΠΙΚΟΥ-

Α.ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ Ο.Ε.   800651996 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΥΛΟΥ 112268730 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 51 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Α.ΠΙΚΟΥ-

Α.ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ Ο.Ε.   800651996 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΥΛΟΥ 112268730 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 52 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Α.ΠΙΚΟΥ-

Α.ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ Ο.Ε.   800651996 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΥΛΟΥ 112268730 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 53 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΑΓΟΝΟ             
ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 54 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 55 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 
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Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 56 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 
ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 57 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 58 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 59 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΚΟΜΙΝΑΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ   037844450 

ΚΟΜΙΝΑΤΟΣ 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 112274226 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 60 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 61 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 62 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 
ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 63 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 64 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 65 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 66 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 67 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μ.ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ & ΣΙΑ   997341376 ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 046141348 4,000.00 € 

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ 68 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΑΓΟΝΟ             ΚΡΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΩ ΑΠΌ 
ΞΕΝ. 
SIRENE ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,000.00 € ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 



ΘΕΜΑ 25
ο 
                                                                                   (Απόφ. Αρ.157/2016  (Α.Δ.Α: 7ΑΔΒΩ1Ρ-ΕΨΧ)   

Έγκριση φακέλου και απευθείας ανάθεση για σύνταξη μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
για την Αντιπλημμυρική προστασία Παστίδας -διευθέτηση κεντρικού χειμάρρου»   προϋπολογισμού 
9.840,00 ευρώ με ΦΠΑ.   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ.16/27763/13-04-2016) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
& Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/27763/13-04-2016, ως κατωτέρω: 

«Θέμα: Έγκριση φακέλου έργου και απευθείας ανάθεση για σύνταξη  μελέτης “Μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για την ¨Αντιπλημμυρική προστασία Παστίδας - διευθέτηση κεντρικού χειμάρρου”» 

1. Με την υπ΄αριθμό 330/15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που επικυρώθηκε με την 
αριθ.πρωτ.71187/15-10-15 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση 
της υδραυλικής μελέτης «Αντιπλημμυρική προστασία Παστίδας - διευθέτηση κεντρικού χειμάρρου» και με την 
υπ΄αριθμό 817/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου εγκρίθηκε η οριστική παραλαβή της υδραυλικής 
μελέτης. Παράλληλα με την υδραυλική μελέτη απαιτείται και η σύνταξη της περιβαλλοντικής μελέτης με τίτλο : 
«Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ¨Αντιπλημμυρική προστασία Παστίδας – διευθέτηση 
κεντρικού χειμάρρου¨». Ο φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότης των έργων διευθέτησης στον κεντρικό 
χείμαρρο Παστίδας θα συνταχθεί σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 170225/2014 (ΦΕΚ 135B/27.1.2014) 
και το  N4014/11.  

2. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών αδυνατεί να συντάξει την εν λόγω  περιβαλλοντική μελέτη λόγο 
εξειδικευμένου γνωστικού  αντικείμενου. Η εκπόνηση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων δημοσίων ή 
ιδιωτικών έργων (παρ. 2α του  ΠΔ 256/1998) ανατίθεται μόνο  σε μελετητές κατόχους πτυχίων κατηγορίας 27, 
αναλόγου τάξεως και σύμφωνα με την παρ. 2α  του άρθρου 39 του Ν 3316/2005,  Πτυχίο Μελετητή δεν 
χορηγείται σε δημόσιους υπάλληλους. Στην Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ρόδου δεν απασχολείται 
υπάλληλος με πτυχίο στην κατηγορία 27 και δεν υπηρετεί υπάλληλος με το εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο 
για σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κατόπιν αυτού η η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών 
ζήτησε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου τη σύνταξη της ανωτέρω μελέτης. 
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου   της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  με το   υπ’ αριθμό πρωτ. ΔΤΕ. 730/17-

03-16 έγγραφό της, μας γνωρίζει ότι αδυνατεί να συντάξει την μελέτη του θέματος, λόγω υποστελέχωσης και 
μεγάλου φόρτου εργασίας. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν 3316 της 22-02-2055 (ΦΕΚ 42 
Α’) «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλων διατάξεων» , ο εν λόγω νόμος δημιουργήθηκε για να καθορίσει τις διαδικασίες εκπόνησης 
μελετών εφ’ όσον οι εν λόγω υπηρεσίες δεν παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας Αρχής. 

3. Προκειμένου να εκπονηθεί μελέτη για την περιβαλλοντικής αδειοδότης των έργων διευθέτησης στον 
κεντρικό χείμαρρο Παστίδας, συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία ο Φάκελος Έργου και 
οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ¨Αντιπλημμυρική 
προστασία Παστίδας – διευθέτηση κεντρικού χειμάρρου¨» όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν.3316/05 

(Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών-Προκαταρκτικές ενέργειες του κυρίου του 
έργου για την ανάθεση των συμβάσεων). 

4. Η συγκεκριμένη μελέτη ανήκει στην κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες» και η προεκτιμώμενη 
αμοιβή  της ανέρχεται στο ποσό των 14.378,50 € χωρίς ΦΠΑ. Η παραπάνω προεκτιμώμενη αμοιβή της  μελέτης, 
δεν υπερβαίνει το όριο του 30% του ανωτάτου ορίου αμοιβής που αντιστοιχεί στο πτυχίο Α΄ Τάξης για την 
αντίστοιχη κατηγορία μελετών (14.378,50 € < 30% x 48.120,00€= 14.436,00€) όπως καθορίστηκε με τη 
ΔΝΣα/οικ.10757/ΦΝ439.6/15-02-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Υ. ΜΕ. ΔΙ.  Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 3 του Ν. 
3463/2006 περί «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση των διατάξεων 
της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του 
Δήμου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α’ ή Β΄ τάξης πτυχίου, εφόσον η 
προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του 
ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορίας μελέτης καθώς 
και με βάση την   εγκύκλιο 13/ Δ17α/ 06 / 90 / ΦΝ 433.γ /20-8-2014/ΥΠΟΜΕΔΙ μπορεί  να γίνει ανάθεση  σε 
οποιαδήποτε τάξη πτυχίου, δηλαδή και σε Γ’, Δ’ και Ε’ τάξη.  

5. Η κατάθεση από την μελετήτρια  Ελίζα Διακογεωργίου   την από 07/04/16 προσφορά ύψους 8.000,00 € 
δίχως Φ.Π.Α (9.840,00€ με ΦΠΑ 23%). 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει: 

1. Την έγκριση του Φακέλου Έργου και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάθεση της μελέτης: 

«Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ¨Αντιπλημμυρική προστασία Παστίδας – διευθέτηση 
κεντρικού χειμάρρου¨», σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3316/05. 
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2. Την απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
¨Αντιπλημμυρική προστασία Παστίδας – διευθέτηση κεντρικού χειμάρρου¨», στην μελετήτρια Ελίζα 
Διακογεωργίου του Γεωργίου  (αριθμός μητρώου μελετητών: 24323) με προσφερόμενη τιμή 8.000,00 € δίχως 
Φ.Π.Α (9.840,00€ με ΦΠΑ 23%), σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 3 του Ν. 3463/2006». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου και του 
Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδοσίου) 

  Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Την με αριθ. 16/27763/13-04-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   
· Το άρθρο 72  παρ. δ΄ του Ν.3852/2010  
· Το άρθρο 209 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 περί «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

· Tον Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών κα παροχής 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει τον φακέλου του έργου και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ¨Αντιπλημμυρική προστασία Παστίδας - διευθέτηση κεντρικού 
χειμάρρου¨», σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3316/05. 

Β) Eγκρίνει την απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
¨Αντιπλημμυρική προστασία Παστίδας - διευθέτηση κεντρικού χειμάρρου¨», στην μελετήτρια Ελίζα 
Διακογεωργίου του Γεωργίου  (αριθμός μητρώου μελετητών: 24323) με προσφερόμενη τιμή 8.000,00 € δίχως 
Φ.Π.Α (9.840,00€ με ΦΠΑ 23%), σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 3 του Ν. 3463/2006». 

   Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 
39/2016 (ΑΔΑ: ΩΒΝ8Ω1Ρ-6ΨΟ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 
υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 30-7412.0061 που έχει επιπροσθέτως 
ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την 
κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών.  

 

 

ΘΕΜΑ 26
ο 
                                                                                    (Απόφ. Αρ.158/2016  (Α.Δ.Α: Ω0Θ1Ω1Ρ-Η3Σ) 

 Έγκριση φακέλου και απευθείας ανάθεση για σύνταξη μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
για τη συμπλήρωση - βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος «Μπρασιανός» 
(Πλατύ) στη Δ.Ε. Αφάντου»  προϋπολογισμού 9.840,00 ευρώ με ΦΠΑ.   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ.16/30609/20-04-2016) 

 

 Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/30609/20-04-2016, ως κατωτέρω: 

«Θέμα: Έγκριση φακέλου έργου και απευθείας ανάθεση για σύνταξη  μελέτης : «Μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για τη συμπλήρωση – βελτίωση  μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος ¨Μπρασιανός ¨  
(Πλατύ) στη Δ. Ε Αφάντου» 

1. Με την υπ΄αριθμό 328/15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που επικυρώθηκε με την αριθ. πρω. 
71194/15-10-15 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της 
υδραυλικής μελέτης «Συμπλήρωση – Βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος 
¨Μπρασιανού¨ (Πλατύ) στην Δ.Κ Αφάντου» και με την υπ΄αριθμό 765/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ρόδου εγκρίθηκε η οριστική παραλαβή της υδραυλικής μελέτης. Παράλληλα με την υδραυλική 
μελέτη απαιτείται και η σύνταξη της περιβαλλοντικής μελέτης με τίτλο : «Μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για τη συμπλήρωση – βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος 
¨Μπρασιανός ¨ (Πλατύ) στη Δ.Ε Αφάντου». Ο φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότης των έργων θα συνταχθεί 
σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 171923/20-11-13 (ΦΕΚ 3071Β/2013) "Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 2ης Ομάδας «Υδραυλικά έργα», του 
παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει". 
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2. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών αδυνατεί να συντάξει την εν λόγω  περιβαλλοντική μελέτη λόγο 
εξειδικευμένου γνωστικού  αντικείμενου. Η εκπόνηση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων δημοσίων ή 
ιδιωτικών έργων (παρ. 2α του  ΠΔ 256/1998) ανατίθεται μόνο  σε μελετητές κατόχους πτυχίων κατηγορίας 27, 
αναλόγου τάξεως και σύμφωνα με την παρ. 2α  του άρθρου 39 του Ν 3316/2005,  Πτυχίο Μελετητή δεν 
χορηγείται σε δημόσιους υπάλληλους. Στην Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ρόδου δεν απασχολείται 
υπάλληλος με πτυχίο στην κατηγορία 27 και δεν υπηρετεί υπάλληλος με το εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο 
για σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κατόπιν αυτού η η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών 
ζήτησε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου   τη σύνταξη της ανωτέρω 
μελέτης. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου   της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  με το   υπ’ αριθμό πρωτ. ΔΤΕ. 
1858/20-04-16 έγγραφό της,   μας γνωρίζει ότι αδυνατεί να συντάξει την μελέτη του θέματος , λόγω 
εξειδικευμένου αντικειμένου και έλλειψης προσωπικού ανάλογης ειδικότητας. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του άρθρου 2 του Ν 3316 της 22-02-2055 (ΦΕΚ 42 Α’) «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλων διατάξεων» , ο εν λόγω νόμος δημιουργήθηκε 
για να καθορίσει τις διαδικασίες εκπόνησης μελετών εφ’ όσον οι εν λόγω υπηρεσίες δεν παρέχονται από το 
προσωπικό της αναθέτουσας Αρχής. 

3. Προκειμένου να εκπονηθεί μελέτη για  την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων διευθέτησης του 
ρέματος ¨Μπρασιανός¨, συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία ο Φάκελος Έργου και οι 
Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη συμπλήρωση – 

βελτίωση  μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος ¨Μπρασιανός ¨  (Πλατύ) στη Δ. Ε Αφάντου» 
όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν.3316/05 (Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής 
υπηρεσιών-Προκαταρκτικές ενέργειες του κυρίου του έργου για την ανάθεση των συμβάσεων). 

4. Η συγκεκριμένη μελέτη ανήκει στην κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες» και η προεκτιμώμενη 
αμοιβή  της ανέρχεται στο ποσό των 9.532,28 € χωρίς ΦΠΑ. Η παραπάνω προεκτιμώμενη αμοιβή της  μελέτης, 
δεν υπερβαίνει το όριο του 30% του ανωτάτου ορίου αμοιβής που αντιστοιχεί στο πτυχίο Α΄ Τάξης για την 
αντίστοιχη κατηγορία μελετών (9.532,28 € < 30% x 48.120,00€= 14.436,00€) όπως καθορίστηκε με τη 
ΔΝΣα/οικ.10757/ΦΝ439.6/15-02-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Υ. ΜΕ. ΔΙ.  Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 3 του Ν. 

3463/2006 περί «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση των διατάξεων 
της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του 
Δήμου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α’ ή Β΄ τάξης πτυχίου, εφόσον η 
προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του 
ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορίας μελέτης καθώς 
και με βάση την   εγκύκλιο 13/ Δ17α/ 06 / 90 / ΦΝ 433.γ /20-8-2014/ΥΠΟΜΕΔΙ μπορεί  να γίνει ανάθεση  σε 
οποιαδήποτε τάξη πτυχίου, δηλαδή και σε Γ’, Δ’ και Ε’ τάξη.  

5. Η κατάθεση από την μελετήτρια  Φαίδρα - Αργυρώ Ηρακλείδη της από 20/04/16 προσφοράς ύψους 
8.000,00€ δίχως Φ.Π.Α (9.840,00€ με ΦΠΑ 23%). 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει: 

3. Την έγκριση του Φακέλου Έργου και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάθεση της μελέτης: 

«Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη συμπλήρωση – βελτίωση  μελέτης αντιπλημμυρικής 
προστασίας του ρέματος ¨Μπρασιανός ¨  (Πλατύ) στη Δ. Ε Αφάντου», σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 
3316/05. 

4. Την απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη 
συμπλήρωση – βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος ¨Μπρασιανός ¨  (Πλατύ) στη 
Δ. Ε Αφάντου», στην μελετήτρια Φαίδρα- Αργυρώ Ηρακλείδη     (αριθμός μητρώου μελετητών: 20289) με 
προσφερόμενη τιμή 8.000,00€ δίχως ΦΠΑ, (9.840,00€ με ΦΠΑ 23%), σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 3 του Ν. 
3463/2006». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου και του 
Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδοσίου) 

  Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Την με αριθ. 16/30609/20-04-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   
· Το άρθρο 72  παρ. δ΄ του Ν.3852/2010  
· Το άρθρο 209 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 περί «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

· Tον Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών κα παροχής 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει τον φακέλου του έργου και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη συμπλήρωση - βελτίωση  μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας του 
ρέματος ¨Μπρασιανός¨ (Πλατύ) στη Δ. Ε Αφάντου», σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3316/05. 

Β) Eγκρίνει την απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη 
συμπλήρωση – βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος ¨Μπρασιανός¨  (Πλατύ) στη 
Δ. Ε Αφάντου», στην μελετήτρια Φαίδρα - Αργυρώ Ηρακλείδη (αριθμός μητρώου μελετητών: 20289) με 
προσφερόμενη τιμή 8.000,00 € δίχως ΦΠΑ, (9.840,00€ με ΦΠΑ 23%), σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 3 του 
Ν. 3463/2006». 

   Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 
39/2016 (ΑΔΑ: ΩΒΝ8Ω1Ρ-6ΨΟ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 
υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 30-7412.0059 που έχει επιπροσθέτως 
ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την 
κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών.  

  

 

ΘΕΜΑ 27
ο 
                                                                                      (Απόφ. Αρ.159/2016  (Α.Δ.Α: 6Σ1ΖΩ1Ρ-Λ0Β)   

Ανάκληση αποφάσεων 361/2014 και 23/2015 της Οικονομικής Επιτροπής του έργου «Κατασκευή 
πεζοδρομίων από ξεν. Λεβάντε εώς Μικρή Πόλη (Δ.Ε. Αφάντου), προϋπολογισμού: 193.720,00 με ΦΠΑ.   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/30569/20-04-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 
με αριθμ. πρωτ. 16/30569/20-04-2016, ως κατωτέρω: 

«Θέμα: Ανάκληση αποφάσεων 361/2014 και 23/2015 της Οικονομικής επιτροπής και λήψη απόφασης για εκ 
νέου σύνταξη μελέτης και επαναδημοπράτηση του έργου : « Κατασκευή πεζοδρομίων από ξεν. Λεβάντε εώς 
Μικρή Πόλη (Δ.Ε. Αφάντου) , προϋπ : 193.720,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%)  

1. Με την με αριθμό 733/24-10-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου « 
Κατασκευή πεζοδρομίων από ξεν. Λεβάντε εώς Μικρή Πόλη (Δ.Ε. Αφάντου) , προϋπ : 193.720,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%). 

2. Με την με αρ. 459/2013 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού 
και η περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την 31/1/2014  με ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού την 18/2/2014. 

3. Με την με αρ. 87/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό του από 18/2/2014 
άγονου διαγωνισμού και αποφασίσθηκε η επαναδημοπράτηση σε νέα ημερομηνία. 

4. Με την με αρ. 361/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε επανακατάρτιση όρων λόγω 
αλλαγής της Νομοθεσίας και η περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την 31/10/2014 για 
διαγωνισμό την 18/11/2014. 

5. Με την με αρ. 428/28-11-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό του από 
18/11/2014 άγονου διαγωνισμού και αποφασίσθηκε η επαναδημοπράτηση σε νέα ημερομηνία. 

6. Με την με αρ. 23/26-1-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό και το 
αποτέλεσμα του από 18/12/2014 επαναληπτικού διαγωνισμού. 

Έχοντας υπόψη:  

Α) Τα ανωτέρω αναγραφόμενα. 

Β) Το γεγονός ότι η δημοσίευση στο ΦΕΚ έγινε αρχικά την 31/1/2014 και τελευταία φορά δημοσιεύθηκε την 
31/10/2014, οπότε έχει παρέλθει διάστημα περίπου 2 ετών χωρίς να έχει υπογραφεί η σύμβαση του ανώτερου 
έργου.   

Γ) Τα αναγραφόμενα στο άρθρο 27 παρ.4 του Ν.3669/2008 όπου αναφέρεται ότι :’’η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί 
με αιτιολογημένη απόφαση της να ανακαλέσει τη διακήρυξη του διαγωνισμού αν η σύμβαση δεν έχει συναφθεί ή 
έχει καταστεί βέβαιο ότι δεν πρόκειται να συναφθεί μέσα σε διάστημα 12 μηνών από την ημέρα δημοσίευσης της 
διακήρυξης……’’  
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Δ) Το ότι απαιτείται εκ νέου η σύνταξη της μελέτης λόγω αλλαγών στα εγκεκριμένα τιμολόγια και το ποσοστό 
του ΦΠΑ , 

παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για: 

1) Την ανάκληση της με αρ. 23/26-1-2015 απόφασης σας περί έγκρισης πρακτικού και αποτελέσματος του από 
18/12/2014 επαναληπτικού διαγωνισμού του έργου του θέματος. 

2) Την ανάκληση της με αρ. 361/2014 απόφασης σας περί επανακατάρτισης των όρων Διακήρυξης  του έργου 
του θέματος. 

3) Την επαναδημοπράτηση του έργου με όρους που θα καταρτίσει η Οικονομική Επιτροπή αφού συνταχθεί εκ  

νέου η μελέτη και εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου και του 
Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδοσίου) 

  Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

· Την με αριθ. 16/30569/20-04-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   
· Το άρθρο 72 παράγρ. Ε΄ του Ν.3852/2010, 
· Το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 3669/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α)  Ανακαλεί την με αρ. 23/26-1-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης πρακτικού και 
αποτελέσματος του από 18/12/2014 επαναληπτικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων από 
ξεν. Λεβάντε εώς Μικρή Πόλη (Δ.Ε. Αφάντου)» διότι έχει παρέλθει διάστημα περίπου 2 ετών χωρίς να έχει 
υπογραφεί η σύμβαση του ανώτερου έργου, 

Β) Ανακαλεί την με αρ. 361/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί επανακατάρτισης των όρων 
Διακήρυξης  του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων από ξεν. Λεβάντε εώς Μικρή Πόλη (Δ.Ε. Αφάντου)» για 
τον ίδιο λόγο ότι έχει παρέλθει διάστημα περίπου 2 ετών χωρίς να έχει υπογραφεί η σύμβαση του ανώτερου 
έργου, 

Γ)  Εγκρίνει την επαναδημοπράτηση του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων από ξεν. Λεβάντε εώς Μικρή 
Πόλη (Δ.Ε. Αφάντου)» με όρους που θα καταρτίσει η Οικονομική Επιτροπή αφού συνταχθεί εκ νέου η μελέτη 
και εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο». 

 

 

ΘΕΜΑ 28
ο 
                                                                                      (Απόφ. Αρ.160/2016  (Α.Δ.Α: Ψ149Ω1Ρ-ΖΕΑ)   

Ανάκληση αποφάσεων 483/2013 και 260/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του έργου «Εγκατάσταση 
αρδευτικού δικτύου σε πάρκα – παρτέρια – νησίδες»,   προϋπολογισμού: 100.000,00 με ΦΠΑ.   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/30693/21-04-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 
με αριθμ. πρωτ. 16/30693/21-04-2016, ως κατωτέρω: 

«Θέμα: Ανάκληση αποφάσεων 483/2013 και 260/2014 της Οικονομικής επιτροπής και λήψη απόφασης για εκ 
νέου σύνταξη μελέτης και επαναδημοπράτηση του έργου «Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε πάρκα-

παρτέρια-νησίδες», προϋπ: 100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%)  

1. Με την με αριθμό 671/24-10-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου « 
Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε πάρκα – παρτέρια-νησίδες», προϋπ : 100.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%)  

2. Με την με αρ. 483/20-12-2013 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκαν οι όροι του 
διαγωνισμού και η περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την 7/2/2014  με ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού την 25/2/2014. 
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3. Κατά του πρακτικού του διαγωνισμού υποβλήθηκε ένσταση. 

4. Με την με αρ. 260/23-6-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής απορρίφθηκε η υποβληθείσα 
ένσταση και εγκρίθηκε το πρακτικό και το αποτέλεσμα του από 25/2/2014 διαγωνισμού. 

5. Με το από 24-9-2014 έγγραφο ( αρ. πρ. 69393/24-9-14 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου)  
ασκήθηκε προσφυγή από τον κ. Ντάσκα Χρήστο κατά της με αρ.260/2014 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

6. Με το με αρ. 95410/σχ. 85402&72655/ 5-12-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
θεωρήθηκε σιωπηρώς απορριφθείσα η προσφυγή που είχε ασκηθεί. 

Έχοντας υπόψη:  

Α) Τα ανωτέρω αναγραφόμενα. 

Β) Το γεγονός ότι η δημοσίευση στο ΦΕΚ έγινε την 7/2/2014, οπότε έχει παρέλθει διάστημα περίπου 2 ετών 
χωρίς να έχει υπογραφεί η σύμβαση του ανώτερου έργου.   

Γ) Τα αναγραφόμενα στο άρθρο 27 παρ.4 του Ν.3669/2008 όπου αναφέρεται ότι :’’η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί 
με αιτιολογημένη απόφαση της να ανακαλέσει τη διακήρυξη του διαγωνισμού αν η σύμβαση δεν έχει συναφθεί ή 
έχει καταστεί βέβαιο ότι δεν πρόκειται να συναφθεί μέσα σε διάστημα 12 μηνών από την ημέρα δημοσίευσης της 
διακήρυξης……’’  

Δ) Το ότι απαιτείται εκ νέου η σύνταξη της μελέτης λόγω αλλαγών στα εγκεκριμένα τιμολόγια και το 
ποσοστό του ΦΠΑ , 

παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για: 

4) Την ανάκληση της με αρ. 260/23-6-2014 απόφασης σας περί έγκρισης πρακτικού και αποτελέσματος του 
από 25/2/2014  διαγωνισμού του έργου του θέματος. 

5) Την ανάκληση της με αρ. 483/20-12-2013 απόφασης σας περί κατάρτισης των όρων Διακήρυξης  του έργου 
του θέματος. 

6) Την επαναδημοπράτηση του έργου με όρους που θα καταρτίσει η Οικονομική Επιτροπή αφού συνταχθεί εκ 
νέου η μελέτη και εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου και του 
Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδοσίου) 

  Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

· Την με αριθ. 16/30693/21-04-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   
· Το άρθρο 72 παράγρ. ε΄ του Ν.3852/2010, 
· Το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 3669/2008, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α)  Ανακαλεί την με αρ. 260/23-06-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης πρακτικού και 
αποτελέσματος του από 25/02/2014 διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε πάρκα – 

παρτέρια – νησίδες» διότι έχει παρέλθει διάστημα περίπου 2 ετών χωρίς να έχει υπογραφεί η σύμβαση του 
ανώτερου έργου, 

Β) Ανακαλεί την με αρ. 483/20-12-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 
Διακήρυξης  του έργου «Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε πάρκα – παρτέρια – νησίδες» για τον ίδιο 
λόγο ότι έχει παρέλθει διάστημα περίπου 2 ετών χωρίς να έχει υπογραφεί η σύμβαση του ανώτερου έργου, 

Γ)  Εγκρίνει την επαναδημοπράτηση του έργου «Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε πάρκα - παρτέρια - 
νησίδες» με όρους που θα καταρτίσει η Οικονομική Επιτροπή αφού συνταχθεί εκ νέου η μελέτη και εγκριθεί 
από το Δημοτικό Συμβούλιο». 
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ΘΕΜΑ 29
ο 
                                                                                    (Απόφ. Αρ.161/2016  (Α.Δ.Α: 64ΧΖΩ1Ρ-ΙΜΛ)   

Ανάκληση της με αρ. 112/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και  εκ νέου λήψη απόφαση για 
την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στη Δ.Ε. Καλιθέας», 
προϋπολογισμού 12.577,56€ (με ΦΠΑ) 

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/31839/25.4.16) 
 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 
με αριθμ. πρωτ. 16/31839/25-04-2016, ως κατωτέρω: 

«Θέμα:  Ανάκληση της με αρ. 112/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας για την απευθείας 
ανάθεση εκτέλεσης του έργου :« Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στη Δ.Ε. Καλιθέας.» ,προϋπ: 
12.577,56€ (με ΦΠΑ). 

1. Με την με αρ. 112/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε, απ’ ευθείας, η εκτέλεση του 
έργου: :« Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στη Δ.Ε. Καλιθέας.», προϋπ: 12.577,56€ (με ΦΠΑ), στην 
εργοληπτική επιχείρηση ‘’Σάββας Μακρής & ΣΙΑ ΕΕ’’ , στηριζόμενη στη με αρ.171/2016 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου η οποία όμως -εκ παραδρομής- ανέφερε στον τρόπο εκτέλεσης ότι θα γίνει με πρόχειρο 
διαγωνισμό αντί του ορθού που ήταν με απ’ ευθείας ανάθεση.    

2. Με την με αρ. πρ. 16/29322/18-4-2016 εισήγηση μας ζητήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο να 
τροποποιήσει την 171/2016 απόφαση του όσον αφορά τον τρόπο εκτέλεσης και να αναγραφεί ‘’με απ’ ευθείας 
ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία’’ .  

3. Με την υπ αριθμό 298/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου τροποποιήθηκε η με αρ.171/2016 
απόφαση του, όσον αφορά τον τρόπο εκτέλεσης, και αναγράφηκε ότι θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση από την 
Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 

4. Με βάση το ΠΔ 171/87 άρθρο 9 παράγραφος 4 η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου στο 
συγκεκριμένο ανάδοχο γίνεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοιν. Συμβούλιο. 

5. Με βάση το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012 επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση για την κατασκευή μικρών 
έργων και εργασιών συντήρησης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης που δεν υπερβαίνει ορισμένα ποσά που 
καθορίζονται γενικά ή κατά κατηγορίες έργων, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών. 

6. Με το υπ’ αριθμό πρωτ. 21437/5-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, που παρέχονται οδηγίες 
σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ Α βαθμού, το χρηματικό  όριο που οποίου μπορεί να ανατεθεί απευθείας η 
εκτέλεση μικρών έργων  είναι 14.673,51€ για τους Δήμους Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκη και για τους 
υπόλοιπους Δήμους της χώρας 10.271,46 (εκτός ΦΠΑ) 

 

       Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνει : 

Α) Την ανάκληση της με αρ. 112/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Β) Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης  του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στη Δ.Ε. Καλιθέας», 
προϋπ: 12.577,56 € (με ΦΠΑ), στην εργοληπτική επιχείρηση: ‘’Σάββας Μακρής & ΣΙΑ ΕΕ’’ με αριθμό 
ΜΕΕΠ 19043. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή 

1)  Να ανακαλέσει την με αρ. 112/2016 απόφαση της. 

2)  Να αναθέσει απ’ ευθείας την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στη Δ.Ε. 
Καλιθέας», προϋπ: 12.577,56€(με ΦΠΑ), στην εργοληπτική επιχείρηση ‘’ Σάββας Μακρής & ΣΙΑ ΕΕ’’ με 
αριθμό ΜΕΕΠ 19043,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου και του 
Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδοσίου) 

  Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
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· Την με αριθ. 16/31839/25-04-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   
· Το άρθρο 72  παρ. δ΄ του Ν.3852/2010, 
· Το ΠΔ 171/87 άρθρο 9 παράγραφος 4, 
· Το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012, παράγραφος 13 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 

35 του Ν.4053/2012, 
· Το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α

/18-9-2008), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 35 του Ν.4053/2012,  

· Tην με αριθμό 298/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου με την οποία τροποποιήθηκε η με 

αρ.171/2016 απόφαση του. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Ανακαλεί την με αρ. 112/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διότι αναφέρει ότι  ο τρόπος εκτέλεσης 
του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στη Δ.Ε. Καλιθέας» θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό αντί 
του ορθού που ήταν με απ’ ευθείας ανάθεση.    

Β) Eγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στη 
Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού 10.225,66 € (εκτός ΦΠΑ) και  12.577,56 €  (με ΦΠΑ) στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ &  ΣΙΑ Ε.Ε.»  με αριθμό ΜΕΕΠ 19043». 

   Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 
39/2016 (ΑΔΑ: ΩΒΝ8Ω1Ρ-6ΨΟ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 
υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 30-7326.0066 που έχει επιπροσθέτως 
ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την 
κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών.  

 

 

ΘΕΜΑ 30
ο 
                                                                                     (Απόφ. Αρ.162/2016  (Α.Δ.Α: ΩΑ69Ω1Ρ-5ΨΨ)   

Έγκριση τευχών δημοπράτησης καθώς και ορισμός επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης διαγωνισμού 
για την «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου» 

 

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/29059/18-04-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 
με αριθμ. πρωτ. 16/29059/18-04-2016, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση τευχών δημοπράτησης  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ», συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης διαγωνισμού   
 

1. Με το αριθμ. Πρωτ. 566/31-03-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα 
με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο 3 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ», της ενταγμένης στο ΕΠΕΡΑΑ πράξης με κωδικό ΟΠΣ 357509 συνολικού προυπολογισμού 
240.465,00 € με το Φ.Π.Α 23 %. 
 

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, και 
συγκεκριμένα αφορά στην προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το  Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου ενδεικτικού προϋπολογισμού 
δαπάνης διακοσίων σαράντα χιλ. τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ (240.465,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 23%. 
 

3. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης του  διαγωνισμού 
συγκροτείται μετά από δημόσια κλήρωση που διενεργεί η η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Με βάση το 
υπ΄ αριθμό πρωτ. 16/27163/11-04-2016 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης  προέκυψαν τα παρακάτω 
μέλη: 
 

Τακτικά Μέλη 

1. Κων/νος  Βασιλώττος (Πρόεδρος για την Επιτροπή Παραλαβής) 

2. Βασίλειος Διακολιός  
3. Κοσμάς Σαρακίνης  
 



  9

     

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Γεώργιος Περράκης  
2. Παύλος Κεφαλάκης  
3. Φιλήμωνας Φραντζής  
 

     Μετά τ’ ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή η έγκριση: 
 α) των τευχών δημοπράτησης για την παραπάνω  προμήθεια. 
 

 β) Του πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για  την συγκρότηση της επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 
εν λόγω προμήθειας». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου και του 
Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδοσίου) 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τα τεύχη δημοπράτησης και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης για την διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο 3 

με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ, 

  Ο Πρόεδρος,  κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

· Την με αριθ. 16/29059/18-04-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   
· Το άρθρο 72  παρ. ε΄ του Ν.3852/2010, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης 
διαγωνισμού για την προμήθεια «Κινητού Εξοπλισμού για το Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου», ως κατωτέρω: 
 

Τακτικά Μέλη  
1. Κων/νος  Βασιλώττος (Πρόεδρος για την Επιτροπή Παραλαβής) 

2. Βασίλειος Διακολιός  
3. Κοσμάς Σαρακίνης  
 

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Γεώργιος Περράκης  

2. Παύλος Κεφαλάκης  

3. Φιλήμωνας Φραντζής  
 

 

Β) Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού με 
τίτλο  «Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού για το Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου» ως κατωτέρω: 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

προκηρύσσει 

ανοικτό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την :  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηλεκτρονικός ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός με γραπτές 
σφραγισμένες προσφορές 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ………. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα προσφορά 
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ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΑΓΩΡΙΔΩΝ & ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 1, Τ.Κ. 85100 Ρόδος,  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

….../….../…..., ημέρα  …….., ώρα: …   

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

….../….../…..., ημέρα  …….., ώρα: …  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

195.500,00 € (πλέον ΦΠΑ) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ Π/Ϋ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Ϋ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1. CONTAINER ΚΑΙ ΚΛΩΒΟΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  

55.500,00 € 

1A. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 
(CONTAINER) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

31.500,00 € 

1B. ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

24.000,00 € 

2. ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΣΙΜΟΥ 

140.000,00 € 

2Α. ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 70.000,00 € 

2Β. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 70.000,00 € 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
(ΦΕΚ- Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων) 

……/……/…… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ (τελευταία 
δημοσίευση) 

……/……/…… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ της 
αναλυτικής Διακήρυξης στην 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

….../….../…... 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ Οι δαπάνες του έργου βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων: 

· Κωδικός Συλλογικής Απόφασης: ΕΠ0678 

· Κωδικός  Πράξης Συλλογικής Απόφασης: 2011ΕΠ06780043 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ταμείο Συνοχής   

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ, 
και κατά 15% από εθνικούς πόρους. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Έχοντας υπόψη τις αποφάσεις: 

 

1. την Απόφαση αρ. πρωτ ….... της …./…./…. της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ρόδου για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών τευχών της 
διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για το υποέργο «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για 
το Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου». 
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2. την Απόφαση με αρ. πρωτ. ….... της …./…./…. της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Ρόδου για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

3. την Απόφαση με αρ. πρωτ ….... της …./…./…. του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ρόδου για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής. 

4. την Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου με αρ. πρωτ. ….... της …./…./…. με θέμα: «Έγκριση των τευχών δημοπράτησης 
του υποέργου: «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου». 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

1. Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά σε Ευρώ (€) για την 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ  

ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΊΩΝ 
ΕΥΡΩ (195.500,00 €) χωρίς το ΦΠΑ. 

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ " με 
κωδικό MIS 453273 

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 
ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας αποστολής της 
προκήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον 
Ελληνικό Τύπο. 

3. Τόπος – Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, 

του ΕΣΗΔΗΣ 

…../…../…… …../…../…… 

…../…../…… 

Ημέρα ……….. 
& ώρα 17:00 μ.μ 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο σύστημα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 
του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και του άρθρου 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 

4. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως και στον ελληνικό τύπο. 
Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση. 
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που 
ανακηρύσσεται Ανάδοχος. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η περίληψη της Διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε : 
· στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στις 

..../..../......, 

· στον Ελληνικό τύπο σε: 

- δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας (.......και .......), στις ..../..../...... (τελευταία 
δημοσίευση) 

- δύο ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες: (…………. και …………..), στις  ..../..../...... (τελευταία δημοσίευση), 
- μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα: …………  (………) στις  ..../..../...... 
- μία τοπική εφημερίδα: ……….. στις ..../..../...... 
Η περίληψη της Διακήρυξης αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα 
…………………………………………………………………………………………………………. και στον 
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πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ρόδου. Επίσης, εστάλη στα επιμελητήρια της χώρας, τους συνδέσμους και τη 
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για ενημέρωση.  
Η περίληψη της Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στον νόμο 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια») αναρτήθηκε 
στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://diavgeia.gov.gr στις ..../..../...... και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: ………….... 
5. Η Διακήρυξη καθώς και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  

6. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 
περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών και συγκεκριμένα μέχρι και τις ../…./…..  
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα 
παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται. 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές εμπρόθεσμα συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται μέχρι και έξι (6) 
ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών, ήτοι μέχρι και την 
…/………/…….. 
7. Ο διαγωνισμός αφορά στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ, όπως 

περιγράφεται στις «Τεχνικές Απαιτήσεις» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) της παρούσας Διακήρυξης, που αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της. 
8. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
9. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για πέντε (5) 
μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
10. Χρόνος παράδοσης, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία: εντός τεσσάρων (4) μηνών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

11. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, 
γ) συνεταιρισμοί ή 

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου 

Κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συμμετέχον σε Ένωση / Κοινοπραξία ή Συνεταιρισμό 

υποψηφίων) μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό μόνο με μία και μοναδική προσφορά. 
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 13 

ΆΡΘΡΟ 1° - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 14 

ΆΡΘΡΟ 2° - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 14 

ΆΡΘΡΟ 3° - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 14 

ΆΡΘΡΟ 4° - ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 15 

ΆΡΘΡΟ 5° - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19 

ΆΡΘΡΟ 6° - ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 20 

ΆΡΘΡΟ 7° - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΦΑΛΜΑ! 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΆΡΘΡΟ 8° - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΆΡΘΡΟ 9° - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΆΡΘΡΟ 10° - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 23 

ΆΡΘΡΟ 11° - ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 37 

ΆΡΘΡΟ 12° - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 37 

ΆΡΘΡΟ 13° - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 38 

ΆΡΘΡΟ 14° - ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 42 
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ΆΡΘΡΟ 15° - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 43 

ΆΡΘΡΟ 16° - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 43 

ΆΡΘΡΟ 17° - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 43 

ΆΡΘΡΟ 18° - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 45 

ΆΡΘΡΟ 19° - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ / ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ 

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΆΡΘΡΟ 20° - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 56 

ΆΡΘΡΟ 21° - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 58 

ΆΡΘΡΟ 22° - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 60 

ΆΡΘΡΟ 23° ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 60 

ΆΡΘΡΟ 24° - ΌΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 61 

ΆΡΘΡΟ 25° - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 61 

ΆΡΘΡΟ 26
Ο
 - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 63 

ΆΡΘΡΟ 27° - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 66 

ΆΡΘΡΟ 28° - ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 66 

ΆΡΘΡΟ 29° - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 67 

ΆΡΘΡΟ 30° - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 70 

ΆΡΘΡΟ 31° - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 70 

ΆΡΘΡΟ 32° - ΈΛΕΓΧΟΙ 70 

ΆΡΘΡΟ 33° - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 71 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 71 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 74 
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ΆΡΘΡΟ 1Ο - ΟΡΙΣΜΟΙ 91 

ΆΡΘΡΟ 2Ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 92 

ΆΡΘΡΟ 3Ο - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 95 

ΆΡΘΡΟ 4Ο - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 96 

ΆΡΘΡΟ 5Ο - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 97 

ΆΡΘΡΟ 6Ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 99 

ΆΡΘΡΟ 7Ο - ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 100 

ΆΡΘΡΟ 8Ο - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 101 

ΆΡΘΡΟ 9Ο - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 101 

ΆΡΘΡΟ 10Ο - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 102 

ΆΡΘΡΟ 11Ο - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 102 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 102 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τα ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ αναφέρονται στο άρθρο 2ο
 

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και περιγράφονται 
αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της διακήρυξης. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  195.000 € (πλέον ΦΠΑ 23%) 

………………………. € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ  Οι δαπάνες του έργου βαρύνουν το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων: 

· Κωδικός Συλλογικής Απόφασης: ΕΠ0678 

· Κωδικός  Πράξης Συλλογικής Απόφασης: 
2011ΕΠ06780043 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν. 2238/94 άρθρο 
55 – ΦΕΚ 151/Α/16.09.94). 

4% επί την καθαρή αξία του ΕΙΔΟΥΣ (προ ΦΠΑ).  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3,). 0.10%  επί της προ ΦΠΑ αξίας  

 

Άρθρο 1° - Αναθέτουσα Αρχή  

Η Αναθέτουσα Αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό της ως άνω προμήθειας είναι ο Δήμος Ρόδου.  
Διεύθυνση: Διαγωριδών & Αγ. Ιωάννου 1, ΤΚ 85100 Ρόδος. τηλ. …………………….., Fax: ………………….., 
e-Mail: …………….. 
Πληροφορίες-αρμόδιος υπάλληλος:........  
 

Άρθρο 2° - Αντικείμενο του Διαγωνισμού  

2.1 Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά στο χώρο του Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου, 
εκπαίδευση στη χρήση / λειτουργία των μηχανημάτων και παράδοση σε κατάσταση άριστης και 
απροβλημάτιστης λειτουργίας των παρακάτω δύο (2) ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ όπως περιγράφεται στις 
«Τεχνικές Απαιτήσεις» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) της παρούσας διακήρυξης, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του 
προμηθευτή: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ 1: CONTAINER ΚΑΙ ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  

To είδος αυτό περιλαμβάνει: 

1Α. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINER) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

1Β. ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΙΔΟΣ 2: ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

To είδος αυτό περιλαμβάνει: 

2Α. ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΩΤΗ 

2Β. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 

 

2.2 Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί τις ανάγκες λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου,, καινούργιος και 
αμεταχείριστος. 
2.3 Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά για όλα ή για ένα (1) μόνο από τα δύο (2) 
δημοπρατούμενα ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Η προσφορά των ΕΙΔΩΝ πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα τμήματα 
εξοπλισμού που τα απαρτίζουν και τα οποία αναφέρονται στον Πίνακα Π1 του παρόντος άρθρου. 
 

Άρθρο 3° - Προϋπολογισμός της προμήθειας  

Ο παρακάτω αναφερόμενος προϋπολογισμός είναι η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την 
υλοποίηση της προκηρυσσόμενης προμήθειας των ειδών του ΠΙΝΑΚΑ Π1. Η δαπάνη αυτή αποτελεί και το 
ανώτατο όριο της προσφοράς που μπορεί να υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Προσφορές που υπερβαίνουν την 
εκτιμώμενη δαπάνη απορρίπτονται. 
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Η συνολική δαπάνη του έργου θα συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου και από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ταμείο Συνοχής, και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Αρ. 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) ΜΕ ΦΠΑ  

ΕΙΔΟΣ 1 CONTAINER ΚΑΙ ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

1Α ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 
(CONTAINER) 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

TEM. 3 10.500,00 31.500,00  

1Β ΚΛΩΒΟΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

TEM. 15 1.600,00 24.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ Π/Ϋ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΙΔΟΥΣ 1 55.500,00  

ΕΙΔΟΣ 2 ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

2Α ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

TEM. 1 70.000,00 70.000,00  

2Β ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ TEM. 1 70.000,00 70.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ Π/Ϋ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΙΔΟΥΣ 2 140.000,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 195.000,00  

(ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ)   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ   

 

Άρθρο 4° - Ορισμοί και νομικό πλαίσιο 

4.1 Ορισμοί 
Αναθέτουσα Αρχή: Ο Δήμος Ρόδου που προκηρύσσει το διαγωνισμό, στον οποίο υποβάλλονται οι προσφορές 
και ο οποίος υπογράφει με τους αναδόχους τις συμβάσεις προμήθειας του εξοπλισμού.   
Διευθύνουσα Υπηρεσία / Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου 
Ρόδου 

Προϊσταμένη Αρχή / Όργανο λήψης αποφάσεων: Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. 
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: Ο Δήμος Ρόδου 

Έργο: Η προμήθεια που περιγράφεται στο άρθρο 2ο
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας  

Διαγωνιζόμενος ή Υποψήφιος: ο ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλλει φάκελο συμμετοχής, δηλαδή είτε η 
μεμονωμένη επιχείρηση (φυσικό η νομικό πρόσωπο), είτε η ένωση ή κοινοπραξία (φυσικών ή νομικών 
προσώπων) από την Ελλάδα ή το εξωτερικό που έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
Διακήρυξη ή Τεύχη Διαγωνισμού: το παρόν έγγραφο με τα Παραρτήματά του που εκδίδεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή για τους ενδιαφερόμενους / υποψηφίους διαγωνιζόμενους και περιέχει την περιγραφή του 
αντικειμένου, τους όρους και προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισμός. 
Προσφορά: Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που κατατίθενται από έναν προσφέροντα ή συμμετέχοντα 
ή διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, για τη συμμετοχή του στη διαδικασία του Διαγωνισμού και 
αποτελείται από τρεις ξεχωριστούς «υπό»φακέλους: τον Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, τον Φάκελο 
Τεχνικής Προσφοράς και τον Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 
Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ): Το αρμόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση, τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών και αξιολόγηση / βαθμολόγηση των προσφορών συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται με τη διαδικασία του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και κάθε 
φορά με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου - της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Ρόδου - αποτελείται από τρία ή πέντε τακτικά μέλη (και ισάριθμα αναπληρωματικά) που είναι 
υπάλληλοι που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε 
άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές 
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Τα πρακτικά της ΕΔ ως γνωμοδοτικές ενέργειες στερούνται εκτελεστικού 
χαρακτήρα. 
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί πέραν των θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και για κάθε θέμα που 
προκύπτει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού ή τη διαδικασία τυχόν διαπραγμάτευσης ή κατά την εκτέλεση 
της Σύμβασης, εκτός των ενστάσεων. 
Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ): Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης των συλλογικών οργάνων της διοίκησης με τη διαδικασία του άρθρου 
26 του Ν. 4024/2011 και κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, αποτελείται 
από τρία τακτικά μέλη (και ισάριθμα αναπληρωματικά) τα οποία είναι υπάλληλοι που υπηρετούν με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα, 
έχει την ευθύνη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης της προμήθειας και την παραλαβή της και το 
οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. 
Επιτροπή Ενστάσεων: Το συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, που συγκροτείται και 
λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης, ορισμού μελών και λειτουργίας των 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης και είναι αρμόδιο για την εξέταση και γνωμοδότηση επί τυχόν ενστάσεων 
που υποβάλλονται στον οικείο διαγωνισμό, για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από την Υ.Α. 
11389/23-3-1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), αποτελούμενο από τρία ή πέντε μέλη τα οποία είναι υπάλληλοι που 
υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του 
δημοσίου τομέα, και τα οποία είναι διαφορετικά από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού  
Πέραν των ανωτέρω η Επιτροπή Ενστάσεων γνωμοδοτεί και για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της που προκύπτει και 
κατά την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. 
Τα πρακτικά της Επιτροπής Ενστάσεων ως γνωμοδοτικές ενέργειες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. 
Διεύθυνση Επιτροπής Ενστάσεων: Δήμος Ρόδου, Τ.Κ. ………………….., τηλ. …………….., Fax: 
……………… 

Ανάδοχος ή Προμηθευτής: Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση και θα 
εκτελέσει την προμήθεια. 
Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του Αναδόχου 
για την υλοποίηση της προμήθειας  
Σύμβαση: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την προκηρυσσόμενη 
προμήθεια, δηλαδή μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου που θα επιλεγεί. 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση 
της προμήθειας. 
Συμβατικό ποσό ή συμβατικό τίμημα ή συμβατική αξία (αξίας σύμβασης): Η καθοριζόμενη από την 
οικονομική προσφορά του αναδόχου τιμή (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στην οποία θα κατακυρωθεί η 
προμήθεια των ΕΙΔΩΝ του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.   
Εκπρόσωπος: Το πρόσωπο που υπογράφει ή/και υποβάλει την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν 
υπογράφεται ή/και δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - ή/και είναι παρόν κατά την αποσφράγισή 
της. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντος ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο 
από τον Προσφέροντα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προσώπων, 
πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
Αντίκλητος : Το πρόσωπο που ο προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη 
στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπία 
(fax) κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον 
Προσφέροντα. 
Γ.Ε.ΜΗ.: Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Το Γ.Ε.ΜΗ. θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 3419/2005, ο οποίος 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3853/2010 και το Νόμο 4038/2012. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που 
είναι έμποροι και τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) που ασκούν εμπορία, ενώ ιδρύεται σε κάθε 
Επιμελητήριο ειδική υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Με την ΚΥΑ Κ1-802 (ΦΕΚ 470Β/24-3-2011) τέθηκε σε ισχύ η 

εφαρμογή του Γ.Ε.ΜΗ. και πλέον οι εταιρείες που ιδρύονται μετά την 4/4/2011 υποχρεούνται να καταθέτουν 
στο Γ.Ε.ΜΗ. τα σχετικά με τη σύστασή τους έγγραφα, για την εγγραφή τους σε αυτό. 
Ε.Ο.Χ.: Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος. Συνθήκη με την Ε.Κ. που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1994, 
από τα εναπομείναντα κράτη της ΕΖΕΣ, έχει δηλ. μέλη την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Νορβηγία και 
κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή. με τον Νόμο 2155/93 (ΦΕΚ 104Α/18-6-1993). 

Διεθνής Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ): Συμφωνία που συνήφθη στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που συστήθηκε το 1995 και των πολυμερών δια πραγματεύσεων του 
Γύρου της Ουρουγουάης που ολοκληρώθηκαν στις 15 Δεκεμβρίου 1993, αντικατέστησε την Γενική Συμφωνία 
Δασμών και Εμπορείου του 1947 (GATT - General Agreement on Tariffs and Trade) και κυρώθηκε από την 
Ελληνική Βουλή με τον Νόμο 2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α/1997). 
ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου : Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 

4.2 Νομικό πλαίσιο  
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τα παρακάτω:  
Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 
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1. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1783/1999. 

2. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999. 

3. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 του Συμβουλίου της 08ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την 
εφαρμογή του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του 
Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

4. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής, της 28.11.2007 «για τροποποίηση 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού 
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά 
την αναθεώρηση του CPV. 

5. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09/02008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων 
διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» όπως ισχύει σήμερα. 

6. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1336/2013 της 13.12.2013 για την τροποποίηση των οδηγιών 
2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα 
κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 

7. της Υπουργικής Απόφασης 11389/23-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)»  

8. του ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 
της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

9. του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

10. του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις», 

11. του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290Α/28-12-1998) «Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και 
άλλες διατάξεις», άρθρο 14 (Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα). 

12. του Ν. 2682/1999 «Διαρρυθμίσεις στη φορολογία αυτ/των - οχημάτων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

13. του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. του Ν. 2859/2000, (ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»  

16. του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

17. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α/3-12-07) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», (και ιδίως του άρθρου 25), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
3840/10 (ΦΕΚ 53Α) και τον N. 4072/2012 και ισχύει. 

18. του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α,) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 46 Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης) 

19. του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.3.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και 
άλλες διατάξεις». 

20. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

21. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

22. του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

23. του Ν. 4071/2012  (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
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24. του Ν. 4072/2012 86/Α/11.4.2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος..», άρθρο 242 
«Τροποποίηση διατάξεων ΕΣΠΑ Ν. 3614/2007»  

25. του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» ειδικά το άρθρο 11 «Σύσταση Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 
14/Α/02.02.12), άρθρο 10 και το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.04.2012) άρθρο 238 παρ. 2β και ισχύει. 

26. του Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ Α 226/27-10-2011), Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012 - 2015, ειδικά το άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης». 

27. του Ν. 4111/2013, (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α'), Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του 
ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων 
Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε  τίτλο «Κύρια 
Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του 
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής 
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή 
εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.  

28. του Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ 122/31.05.2013 τεύχος Α'): Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της 
προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του 
Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  

29. του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/18.04.2013 τεύχος Α'): Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος 
για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις  

30. του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεύχος Α'): Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

31. του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/7-4-2014 τεύχος Α’): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις  

 

Τις παρακάτω αποφάσεις και εγκυκλίους : 

1. την Ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής 2006/C 179/02)  σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που 
εφαρμόζονται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για 
τις δημόσιες συμβάσεις». 

2. την Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 09/07/2008 
«για το κοινό πλαίσιο εμπορίας προϊόντων και κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» 

3. την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ)  με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 
1749/27.03.08 (ΦΕΚ Β 540/27-3-2008) όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 
1957Β/9-9- 2009) και 28020/ΕΥΘΥ 1212 (ΦΕΚ 1088/ Β/19-7-2010) και ισχύει, 

4. την Υπουργική Απόφαση Π1 /2622/2013 της 31.12.2013 (ΦΕΚ 3435/Β/31.12.2013) «Εξαίρεση από 
την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) μέχρι 31.12.2014 των προμηθειών που εντάσσονται σε 
συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα». 

5. την ΚΥΑ με Αριθμ. Π1/2380: «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400Β/20-12-2012). 

6. την Υπουργική Απόφαση 9814/17.05.2013 (ΦΕΚ 1222/Β/20.05.2013) «Καθορισμός ημερησίων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων 
των φορέων του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την με αριθμ. 11463 Απόφαση (ΦΕΚ 
1393 Β/06-06-2013). 

7. την Υπουργική Απόφαση Κ2 – 601/13.02.2014 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 383/18.02.2014 τεύχος Β’) «Ορισμός Ημερήσιων Οικονομικών Εφημερίδων Α' 
εξαμήνου 2014» 

8. την Εγκύκλιο 11, ΑΠ 27754/28.06.2010 του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης 
«Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. – Δαπάνες δημοσιεύσεων 
διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων των ΟΤΑ Α΄ βαθμού. 
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9. τις Εγκυκλίους με αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526 της 
4.11.2011 της Γενικής Δ/σης Διοίκησης, Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν. 4024/11) 

10. την Εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700 της 19.09.2012 της Γενικής Δ/σης 
Διοίκησης, Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση» 
(άρθρο 26 του Ν. 4024/11) 

11. την Εγκύκλιο 6, ΑΠ 2067/14.1.2011 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γεν.Δ/ση Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης, «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.» 

12. την Εγκύκλιο Π1/3187 της 22/9/2009 της Δ/σης Πολιτικής Προμηθειών Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης «Εφαρμογή αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών των δημοσίων 
διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών. 

13. την Εγκύκλιο 2 με ΑΠ 876/7.1.2011 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γεν Δ/σης τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης «Θέματα δημοσίων συμβάσεων 
ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ 
και 2004/18/ΕΚ)» . 

 

Λόγω του ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους διευκρινίζεται ότι, εφόσον οι διατάξεις που 
προβλέπονται από την παραπάνω ελληνική νομοθεσία ή από την παρούσα διακήρυξη έρχονται σε αντίθεση με 
διατάξεις προβλεπόμενες από το κοινοτικό δίκαιο, τότε ισχυρότερες θεωρούνται οι διατάξεις του κοινοτικού 
δικαίου. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που στην παρούσα διακήρυξη περιέχονται όροι μη σύμφωνοι προς 
το κοινοτικό δίκαιο, τότε υπερισχύουν αυτόματα οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, χωρίς ανάγκη 
επαναπροκήρυξης των όρων αυτών. 
 

Άρθρο 5° - Δημοσίευση της Διακήρυξης  

5.1 Αυθεντικό θεωρείται μόνο το κείμενο της προκήρυξης στην ελληνική γλώσσα (άρθρο 30 παρ. 4 του Π.Δ. 
60/07). 

5.2 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 
ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας της δημοσίευσης 
περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. 

Στην παραπάνω προθεσμία δεν προσμετρείται η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

5.3 Η περίληψη της Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στον νόμο 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια») αναρτήθηκε 
στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://diavgeia.gov.gr στις ..../..../...... και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: …………..... 
Επίσης, αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ). 

Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ρόδου, ενώ ολόκληρη η 
Διακήρυξη θα αποσταλεί στα επιμελητήρια της χώρας, τους συνδέσμους και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
για ενημέρωση. 

5.4 Η περίληψη της Διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε: 

· στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στις 
..../..../......, 

· στον Ελληνικό τύπο σε: 

- δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας (.......και .......), στις ..../..../...... (τελευταία 
δημοσίευση) 

- δύο ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες: (…………. και …………..), στις  ..../..../...... (τελευταία δημοσίευση), 

- μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα: …………  (………) στις  ..../..../...... 

- μία τοπική εφημερίδα: ……….. στις  ..../..../...... 

Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση. 
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5.5 Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που 
ανακηρύσσεται Ανάδοχος. 

Άρθρο 6° - Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού και παροχή διευκρινίσεων  

6.1 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Η Διακήρυξη καθώς και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσω 
της παραπάνω διαδικτυακής πύλης. 

Επίσης, το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου 
Ρόδου www………………………  

6.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο 
της παρούσας διακήρυξης δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και 
συγκεκριμένα μέχρι και τις ../…./…..  

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα 
παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους προμηθευτές. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές εμπρόθεσμα συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει 
ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινήσεις το αργότερο μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών, ήτοι μέχρι και την …/………/…….. 

Το πλήρες κείμενο των συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων θα αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr . 

Σημειώνεται επίσης ότι οι συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις θα αναρτώνται ταυτόχρονα 
συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής 
(http://www...................gr). Επίσης, θα καταχωρούνται και στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (παρ. 
6.1 του παρόντος άρθρου), καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.  

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

Άρθρο 7° - Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού 

7.1 Τόπος – Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, 

του ΕΣΗΔΗΣ 

…../…../…… …../…../…… 

…../…../…… 

Ημέρα ……….. 
& ώρα ………… μ.μ 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 
του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και του άρθρου 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

7.2 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά όπως περιγράφεται στο άρθρο 16 της παρούσας.  
 

Άρθρο 8° - Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό   

8.1 Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς) ιδιωτικού 
δικαίου ή β) ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά ή γ) συνεταιρισμοί ή 

δ) κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου και έχουν συσταθεί 
σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους-μέλους της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)., όπως 
και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ - «Agreement on 
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Government Procurement (GPA)» ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από 
την Ελλάδα με το Ν.2513/1997 (Φ.Ε.Κ. 139/Α/27.06.1997) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την ΕΕ καθώς και στο εσωτερικό των 
χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), δραστηριοποιούνται νόμιμα και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη 
συνέχεια της παρούσας, οι οποίοι: 
        -    να διαθέτουν εμπειρία με την παραγωγή ή προμήθεια  παρόμοιων ειδών 

        -  πληρούν τους όρους σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και να διαθέτουν την απαραίτητη 
χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση της προμήθειας όπως αναφέρονται στο Άρθρο 10 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας, 

8.2 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 
εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

8.2.1 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας 
τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

§ Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται 
µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το 
σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

§ Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον 
αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των 
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 
εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

§ Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) αποστέλλοντας: 

o είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη µε επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

o είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf µε επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο 
Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα µε τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος 
µέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 
του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και 
σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία. 

8.2.2 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του 
Συστήματος. 

8.2.3 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά µε την 
εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει 
σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασμού του. 

8.3 Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των ως άνω κρατών αυτών και να είναι εγκατεστημένα στο 
εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, οι 
συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά τη νομοθεσία των κρατών της 
παραγράφου αυτής και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική 
τους έδρα στο εσωτερικό τους. 

8.4 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν και οι ενώσεις / κοινοπραξίες προσώπων, οι οποίες 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
· Οι ενώσεις/κοινοπραξίες συγκροτούνται με συγκεκριμένες αποφάσεις όλων των μελών τους (εταίρων της 

ένωσης), με τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις των μελών τους. 
Μεταξύ άλλων ορίζεται και το μέλος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης/κοινοπραξίας 
αλλά και το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση /κοινοπραξία. 
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· Οι διαγωνιζόμενες ενώσεις/κοινοπραξίες υποβάλλουν προσφορά εκπροσωπούμενες από Νόμιμο 
Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα αρμόδια διοικητικά όργανα των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε αυτές. Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. 

· Ορισμό υπεύθυνου επικοινωνίας προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την 
Αναθέτουσα Αρχή προς τον προσφέροντα στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης. Ο υπεύθυνος 
επικοινωνίας θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της εκπροσώπησης και δήλωση του προσφέροντα 
ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία. 

· Όλα τα πρόσωπα της ένωσης/κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες κατ' εφαρμογή της Συμφωνίας 
περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της 
Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. 

· Οι ενώσεις/κοινοπραξίες προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την 
υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, 
η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ' όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης, να 
ζητήσει από την ένωση/κοινοπραξία να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή και η ένωση/κοινοπραξία, 
στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 

· Προσκόμιση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει 
στην ένωση/κοινοπραξία. 

· Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρων για την εκτέλεση του Έργου. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

· Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας ανωτέρας βίας, μέλος της 
ένωσης/κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης / κοινοπραξίας κατά το 
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 
κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή προσφοράς. Εάν η παραπάνω αδυναμία, συμπεριλαμβανομένης και της 
ανωτέρας βίας, προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν 
την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, με το ίδιο συμβατικό τίμημα και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη 
της ένωσης/κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η 
αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

8.5 Κανείς υποψήφιος ή κανείς συμμετέχων σε Ένωση / Κοινοπραξία υποψηφίων ή Συνεταιρισμό δεν μπορεί να 
μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές. Όλες οι προσφορές στις οποίες συμμετέχει (είτε αυτοτελώς ως 
υποψήφιος είτε ως μέλος μιας υποψήφιας ένωσης προσώπων) ο ίδιος συμμετέχων (π.χ. ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ή μια κοινοπραξία ή ένωση προσώπων), αποκλείονται από το διαγωνισμό. 
Σε περιπτώσεις εταιριών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, οι θυγατρικές τους δεν δικαιούνται να συμμετέχουν 
σε άλλη προσφορά, πέραν αυτής στην οποία συμμετέχει η μητρική εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, θα 
αποκλείονται από τη διαδικασία όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχουν είτε η 
μητρική είτε η θυγατρική εταιρία. Επίσης δεν δικαιούνται να συμμετέχουν σε παραπάνω από ένα σχήματα 
θυγατρικές της ίδιας εταιρείας. 
8.6 Οι Ενώσεις υποχρεούνται να αναφέρουν κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς το ακριβές ποσό του 
προϋπολογισμού, το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της Ένωσης και να αποδεικνύουν τη μεταξύ τους 
συμφωνία με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών της παραγράφου 10.1 του Άρθρου 10  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας. 
8.7 Είναι επιτρεπτή βάσει του κοινοτικού δικαίου η προσφυγή ενός προσφέροντος στη δάνεια εμπειρία. 
Παρέχεται η δυνατότητα στους υποψηφίους οικονομικούς φορείς, βάση του κοινοτικού δικαίου (Οδηγία 
2004/18/ΕΚ, άρθρο 48 παρ. 3, και ΠΔ 60/2007, άρθρο 45 παρ. 2 και 3, άρθρο 46, παρ.3) να στηρίζονται για τη 
συγκεκριμένη σύμβαση στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης  των δεσμών με αυτούς 
καθώς επίσης και σε μία κοινοπραξία οικονομικών φορέων να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων σε 
αυτήν ή άλλων φορέων, με την προσκόμιση των αναγκαίων εγγράφων τα οποία θα αποδεικνύουν ότι ο 
υποψήφιος έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην 
παρ. 10.3 του άρθρου 10 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α. 
 

Άρθρο 9° - Αποκλεισμός συμμετοχής στο διαγωνισμό  

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 
1. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' της Διακήρυξης 
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2. Οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 10.1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας Διακήρυξης 

3. Οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλλουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους όλα τα ζητούμενα με την 
παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά και έγγραφα σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. 

4. Οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλλουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα των προσφορών στα ελληνικά ή 
επισήμως μεταφρασμένα στα ελληνικά. 

5. Οι υποψήφιοι που έχουν απολέσει το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με 

απόφαση άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, γιατί δεν 

εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

6. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού που έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 

κυρώσεις. 

7. Οι ενώσεις προσώπων σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού 

της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

8. Τα νομικά πρόσωπα, ο εκπρόσωπος των οποίων δεν έχει προσκομίσει κατά την υποβολή της 

προσφοράς το κατάλληλο αποδεικτικό εκπροσώπησης. 

9. Οι ενώσεις /κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δεν προσκομίζουν αποφάσεις 

των οργάνων διοίκησης των οικονομικών φορέων που τις αποτελούν περί έγκρισης συμμετοχής 

στο διαγωνισμό για το συγκεκριμένο έργο. 

10. Οι ενώσεις /κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δεν προσκομίζουν συμφωνητικό 

μεταξύ των μελών τους, το οποίο θα αφορά το συγκεκριμένο έργο. 

 

Άρθρο 10° - Στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής - Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής  

10.1 Κύρια Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

10.1.1 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά) οφείλουν να καταθέσουν 
υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα παρακάτω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του 
προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

10.1.2 Οι ζητούμενες από τη Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις θα συνοδεύονται πάντοτε με θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Διακήρυξη. 

10.1.3 Επισημαίνεται ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και επισυνάπτεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 

Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ως επίσημη μετάφραση θεωρείται η διενεργούμενη από τη μεταφραστική 
υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, από δικηγόρο ή από συμβολαιογράφο, που έχουν δικαίωμα επικύρωσης 
μετάφρασης. Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται τον 
αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. 

10.1.4 Τα φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να 
προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή 
εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τους όρους που προβλέπονται στη 
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. 

10.1.5 Στον φάκελο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν και 
τους ακόλουθους πίνακες συμπληρωμένους κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας 
υπόψη τις εξής επεξηγήσεις / οδηγίες: 

· Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που 
θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά. 

· Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 
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· Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

· Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή 
ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής», στον οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο 
δικαιολογητικό. 

10.1.6 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Οι προσφέροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για τον οποίο υποβάλλουν προσφορά, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της 
παρούσας. 
 

10.1.7 Δικαιολογητικά συμμετοχής για τους Έλληνες πολίτες 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και το 

Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της παρούσας. 

ΝΑΙ   

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
Το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το ανωτέρω 
πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστημένος. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς 
τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το ανωτέρω 

πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστημένος. 

ΝΑΙ   

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 
πιστοποιείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος σ` 
αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά του.  

Το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6. Δικαιολογητικά της παρ. 10.2.1 και της παρ. 10.2.2 της 
παρούσας.   

ΝΑΙ   

7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο 
υποψήφιος θα δηλώνει ότι: 

1) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβε πλήρη και 
ανεπιφύλακτη γνώση. 

2) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 

ΝΑΙ   
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α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης που την 
απαρτίζουν. 

3) Έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει 
να παραδώσει το υπό προμήθεια είδος / είδη στον τόπο που 
ορίζεται στη διακήρυξη.  

4) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ιδίως της 
αναβολής ή ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του 
διαγωνισμού ή υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής. 

5) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή 
και ακριβή. 

6) Δεν έχει επιβληθεί στον προσφέροντα η ποινή του 
αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή 
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

7) Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή 
υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου. 

8) Δηλώνει τους τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της 
επιχείρησης. 

9) Δηλώνει ότι συμμετέχει μόνο μία φορά στο πλαίσιο του 
παρόντος διαγωνισμού. 

8. Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

ΝΑΙ   

9. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και θα 
δηλώνονται τα παρακάτω: 

· η συμμόρφωση ή η σχετική απόκλιση των προσφερόμενων 
ειδών / τεχνικών υπηρεσιών με /από τις τεχνικές απαιτήσεις 
της διακήρυξης, σύμφωνα με τα ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
α) προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ και β) προς την 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ τα οποία συμπληρώνει. 

· ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση κάθε 
εργασίας στο Τελωνείο και σε κάθε άλλη αρχή. 

· ότι ο υποψήφιος θα προσκομίσει στο χρόνο παράδοσης του 
εκάστοτε οχήματος και τη σχετική έγκριση τύπου που θα την 
εκδώσει ο ανάδοχος  

· η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται 

· ο χρόνος και τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών 

· ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

ΝΑΙ   

10. Εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με 
αντιπρόσωπό του, υποβάλλει μαζί με την προσφορά 

παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του γνησίου 
υπογραφής της υπογραφής του εκπροσωπούμενου, δυνάμει του 
οποίου παρέχεται εγγράφως ειδική πληρεξουσιότητα προς 
εκείνον που υποβάλλει την προσφορά. 

ΝΑΙ   

 

10.1.8 Δικαιολογητικά συμμετοχής για τους αλλοδαπούς πολίτες 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 21 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και το Υπόδειγμα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της παρούσας. 

ΝΑΙ   
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α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής του το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, της 
χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
Το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, της χώρας 
εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής 
του, με το οποίο θα πιστοποιείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του οικείου επιμελητηρίου ή σε 
ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.  

Το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6. Δικαιολογητικά της παρ. 10.2.1 και της παρ. 10.2.2 της 
παρούσας.   

ΝΑΙ   

7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο 
υποψήφιος θα δηλώνει ότι: 

1) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβε πλήρη και 
ανεπιφύλακτη γνώση. 

2) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης 
που την απαρτίζουν. 

3) Έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών και 
αναλαμβάνει να παραδώσει το υπό προμήθεια είδος / 
είδη στον τόπο που ορίζεται στη διακήρυξη.  

4) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ιδίως 
της αναβολής ή ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής 
του διαγωνισμού ή υπαναχώρησης της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

5) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι 
αληθή και ακριβή. 

6) Δεν έχει επιβληθεί στον προσφέροντα η ποινή του 
αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή 
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Για τους 
αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν 
αποκλειστεί από διαγωνισμούς αντίστοιχής αρχής. 

7) Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 
προμηθειών ή υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου. 

ΝΑΙ   
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8) Δηλώνει τους τυχόν νομικούς περιορισμούς 
λειτουργίας της επιχείρησης. 

9) Δηλώνει ότι συμμετέχει μόνο μία φορά στο πλαίσιο 
του παρόντος διαγωνισμού. 

8. Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

ΝΑΙ   

9. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και θα 
δηλώνονται τα παρακάτω: 

· η συμμόρφωση ή η σχετική απόκλιση των προσφερόμενων 
ειδών / τεχνικών υπηρεσιών με /από τις τεχνικές απαιτήσεις 
της διακήρυξης, σύμφωνα με τα ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ α) 
προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ και β) προς την ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ τα οποία συμπληρώνει. 

· ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας 
στο Τελωνείο και σε κάθε άλλη αρχή. 

· ότι ο υποψήφιος θα προσκομίσει στο χρόνο παράδοσης του 
οχήματος και τη σχετική έγκριση τύπου που θα την εκδώσει ο 
ανάδοχος  

· η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται 

· ο χρόνος και τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών 

· ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

ΝΑΙ   

10. Εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με 
αντιπρόσωπό του, υποβάλλει μαζί με την προσφορά 

παραστατικό εκπροσώπησης βεβαιωμένου του γνησίου 
υπογραφής της υπογραφής του εκπροσωπούμενου δυνάμει του 
οποίου παρέχεται εγγράφως ειδική πληρεξουσιότητα προς 
εκείνον που υποβάλλει την προσφορά. 

ΝΑΙ   

 

10.1.9 Δικαιολογητικά συμμετοχής για νομικά πρόσωπα, αλλοδαπά και ημεδαπά 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 21 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και το Υπόδειγμα 

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της παρούσας. 

ΝΑΙ   

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου των ανά περίπτωση: α) 
ομόρρυθμων εταίρων και διαχειριστών για Ο.Ε. και  Ε.Ε. β) 

των διαχειριστών για Ε.Π.Ε. γ) του Προέδρου και του 
Διευθύνοντα Συμβούλου για Α.Ε. δ) των νομίμων 

εκπροσώπων για κάθε άλλο νομικό πρόσωπο και το οποίο να 
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 

διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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4. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, της 
χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας 
εγκατάστασής του, με το οποίο θα πιστοποιείται ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του 
οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς 
καταλόγους.  

Το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6. Δικαιολογητικά της παρ. 10.2.1 και της παρ. 10.2.2 της 
παρούσας.   

ΝΑΙ   

7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, 
με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και θα 
δηλώνονται τα παρακάτω: 

· η συμμόρφωση ή η σχετική απόκλιση των 
προσφερόμενων ειδών / τεχνικών υπηρεσιών με /από τις 
τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης, σύμφωνα με τα 
ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ α) προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ και β) προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
τα οποία συμπληρώνει. 

· ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση κάθε 
εργασίας στο Τελωνείο και σε κάθε άλλη αρχή. 

· ότι ο υποψήφιος θα προσκομίσει στο χρόνο παράδοσης 
του οχήματος και τη σχετική έγκριση τύπου που θα την 
εκδώσει ο ανάδοχος  

· η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που 
προσφέρεται 

· ο χρόνος και τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών 

· ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

ΝΑΙ   

8. Εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με 
αντιπρόσωπό του, υποβάλλει μαζί με την προσφορά 

παραστατικό εκπροσώπησης βεβαιωμένου του γνησίου 
υπογραφής της υπογραφής του εκπροσωπούμενου, δυνάμει 
του οποίου παρέχεται εγγράφως ειδική πληρεξουσιότητα προς 
εκείνον που υποβάλλει την προσφορά. 

ΝΑΙ   

9. Τα Νομικά Πρόσωπα εγκατεστημένα στην αλλοδαπή 
υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους που 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Ισχύον καταστατικό με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν 
δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή 
κωδικοποιημένο καταστατικό(εφόσον υπάρχει),, 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ 
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, 
στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση 

ΝΑΙ   
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(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 
υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή 
Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα 
λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 
συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της 
εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

6. Προκειμένου για Α.Ε.: Βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης/Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας 
Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της εταιρείας (για 
εταιρείες που έχουν ιδρυθεί μετά τις 4/4/2011, η βεβαίωση 
αυτή πρέπει να προσκομίζεται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. 
του αρμόδιου κατά τόπους Επιμελητηρίου), στην οποία να 
αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του 
καταστατικού της εταιρείας και το ισχύον καταστατικό.  

7. Προκειμένου για Ε.Π.Ε.: Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου 
(περί τροποποιήσεων του καταστατικού (πιστοποιητικό 
μεταβολών) και κωδικοποιημένο καταστατικό, από το 
οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.. 

Προκειμένου για εταιρείες Ε.Π.Ε. που έχουν ιδρυθεί μετά τις 
4/4/2011, τα ως άνω έγγραφα πρέπει πλέον να 

προσκομίζονται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου 
κατά τόπους Επιμελητηρίου. 

Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να 
αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του 
συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή 
τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης 
αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νομικού προσώπου. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε προσκομίζει:  

1. Το τελευταίο ισχύον καταστατικό με όλα τα μέχρι 
σήμερα τροποποιητικά,, 

2. Πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των 
τροποποιήσεων του καταστατικού (πιστοποιητικό 
μεταβολών). 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα 
δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Προκειμένου για εταιρείες που έχουν ιδρυθεί μετά τις 
4/4/2011, τα ως άνω έγγραφα πρέπει πλέον να 
προσκομίζονται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου 
κατά τόπους Επιμελητηρίου. Σε περίπτωση που υφίστανται 
τροποποιήσεις στο καταστατικό της εταιρείας που ιδρύθηκε 
μετά τις 4/4/2011, χορηγείται πιστοποιητικό περί μη λύσεως 
της εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται 
πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. 

Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής 
εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

1. Συμφωνητικό σύστασης τους εταιρείας και όλων των 
τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 
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καταστατικού τους εταιρίας.. 

2. Πιστοποιητικό περί μεταβολών τους εταιρείας από την 
αρμόδια αρχή. 

Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά 
έγγραφα και πιστοποιητικά με τα ως άνω αναφερόμενα, τα 
οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή 
λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη 
σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα 
μητρώα εταιρειών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και 
οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται ανωτέρω 
για τους ημεδαπούς. 

Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο 
αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη 

Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την 
οποία προκύπτει ότι: α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό 
και β) ο υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. 

10. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην 
οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος 
διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: 

1) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβε πλήρη 
και ανεπιφύλακτη γνώση. 

2) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης 
που την απαρτίζουν. 

3) Έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών και 
αναλαμβάνει να παραδώσει το υπό προμήθεια είδος / 
είδη στον τόπο που ορίζεται στη διακήρυξη.  

4) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για 
οποιαδήποτε απόφαση του της Αναθέτουσας Αρχής 
ιδίως της αναβολής ή ματαίωσης, ακύρωσης ή 
διακοπής του διαγωνισμού ή υπαναχώρησης της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

5) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

6) Δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα  

7) Δεν έχει επιβληθεί στον προσφέροντα η 
ποινή του αποκλεισμού από τους 
διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών 
του δημόσιου τομέα. Για τους 
αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν 
έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς 
αντίστοιχής αρχής. 

8) Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από 
σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του 
Ελληνικού Δημοσίου. 

9) Δηλώνει τους τυχόν νομικούς 
περιορισμούς λειτουργίας της 
επιχείρησης. 

5) Δηλώνει ότι συμμετέχει μόνο μία φορά στο πλαίσιο 
του παρόντος διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

 

10.1.10 Δικαιολογητικά συμμετοχής των Συνεταιρισμών 
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α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 21 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' και το Υπόδειγμα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της παρούσας. 

ΝΑΙ   

2. 

Εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με 
αντιπρόσωπό του, υποβάλλει μαζί με την προσφορά 

παραστατικό εκπροσώπησης βεβαιωμένου του γνησίου 
υπογραφής της υπογραφής του εκπροσωπούμενου δυνάμει του 
οποίου παρέχεται εγγράφως ειδική πληρεξουσιότητα προς 
εκείνον που υποβάλλει την προσφορά. 

ΝΑΙ   

3. 
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί 
νόμιμα. 

ΝΑΙ   

4. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 
ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
Το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το ανωτέρω 
πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστημένος. 

ΝΑΙ   

5. 

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και 
υπεύθυνες δηλώσεις (που αναφέρονται για τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, παρ. 10.1.7 ως 10.1.8 του άρθρου 10 του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της διακήρυξης). Οι υπεύθυνες δηλώσεις 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Συνεταιρισμού 

ΝΑΙ   

6. 

Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Συνεταιρισμού από την 
οποία να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του στο 

διαγωνισμό. 

ΝΑΙ   

 

10.1.11 Δικαιολογητικά συμμετοχής για τις Ενώσεις / Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 21 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και το Υπόδειγμα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της παρούσας. Επί πλέον η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 
Ένωσης. 

ΝΑΙ   

2. Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στους 
διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά παραστατικά εκπροσώπησης βεβαιωμένου του 
γνησίου υπογραφής της υπογραφής του 
εκπροσωπούμενου δυνάμει του οποίου παρέχεται εγγράφως 
ειδική πληρεξουσιότητα προς εκείνον που υποβάλλει την 
προσφορά. 

ΝΑΙ   

3. Για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας που υποβάλλει 
κοινή προσφορά πρέπει να κατατεθούν όλα τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά (παρ. 10.1.7 ως 10.1.10 του παρόντος 
άρθρου 10, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της Διακήρυξης) ανάλογα με 
την περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό / 

ΝΑΙ   
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αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

4. Δήλωση ή Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο 
της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία: 

· να συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία  

· να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια η έκταση 
και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας προμηθευτών,  

· να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή 
σαφήνεια το μέρος του έργου (φυσικό και οικονομικό 
αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης επί 
του συνόλου της προσφοράς,  

· να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και 
τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας,  

· να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την 
ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου, 

· να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος (και το πρόσωπο που 
ενδεχομένως τον αναπληρώνει) της Ένωσης / Κοινοπραξίας 
και των μελών της για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και 
την εκπροσώπηση της Ένωσης και των μελών της έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

ΝΑΙ   

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, 
με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και ο 
υποψήφιος θα δηλώνει ότι: 

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή 
ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο 
εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν 
την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους 
ίδιους όρους. 

ΝΑΙ   

 

10.1.12 Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν για 
καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. 
Επίσης πρέπει να υποβληθούν στον φάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και τα παρακάτω: 

1) Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του προσφέροντος με 
το οποίο: 

· Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών εγκρίνονται η 
συμμετοχή εκάστης της εταιρείας στο διαγωνισμό και η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της 
Ένωσης. 

· Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος ή νόμιμα 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς, καθώς και για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί 
στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και να υπογράψει οποιοδήποτε 
σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. 

2) Για τα νομικά πρόσωπα: Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτει: ο διορισμός των 
διοικούντων το νομικό πρόσωπο, τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών καθώς και τα πρόσωπα τα οποία 
έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο. 

Επισημαίνεται ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων 
που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και επισυνάπτεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 

10.1.13 Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής αλλοδαπών φυσικών ή νομικών 
προσώπων 
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1) Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται κάποια από τα 
παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του 
παρόντος άρθρου ή δεν τηρούνται στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τα αντίστοιχα βιβλία για 
την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, αυτά πρέπει να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη (η οποία θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») ή, σε περίπτωση 
που στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση βεβαιούμενου 
του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος, που γίνονται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας στην οποία είναι 
εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις κατηγορίες των υποψηφίων. 

2) Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση η οποία επισυνάπτεται στην αντίστοιχη 
βεβαίωση οποιασδήποτε αρχής αλλοδαπής χώρας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ο 
διαγωνιζόμενος θα αναφέρει αναλυτικά τα πιστοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα καλύπτει επίσης την περίπτωση όπου υπάρχει 
ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα και τη σαφήνεια των επιμέρους δικαιολογητικών. Η ένορκη 
βεβαίωση ή δήλωση του υποψηφίου Αναδόχου πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. 

3) Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί από 
υπεύθυνη δήλωση. Όπου απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, νοείται για τους ημεδαπούς υπεύθυνη δήλωση 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου 
ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Για τους αλλοδαπούς νοείται κείμενο 
ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα ελληνικά κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω 
νομικές καταστάσεις. 
4) Πιστοποιητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών και 

δημόσια έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, γίνονται δεκτά εφόσον είναι νόμιμα 
επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας αυτής είτε με την επίθεση της σφραγίδας 
"Apostile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984), 
ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, 
είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 
του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Κατ' εξαίρεση, τα 
εργοστασιακά τεχνικά εγχειρίδια μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε 
περίπτωση η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες την μετάφραση 
οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς. 
Οι τυχόν δαπάνες για μεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε κειμένου 
συμμετέχοντος ή και αναδόχου στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και οι δαπάνες διερμηνείας 
από και προς την Ελληνική γλώσσα που απαιτούνται για την επικοινωνία τους με την Υπηρεσία, θα 
βαρύνουν τον συμμετέχοντα. ή τον ανάδοχο. 
5) Σε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που προέρχονται από την αλλοδαπή θα επισυνάπτονται 

αντίστοιχες επικυρωμένες μεταφράσεις στην ελληνική γλώσσα. 

 

10.1.14 Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση / Κοινοπραξία 

Αν η εκτέλεση του Έργου αναληφθεί από Ένωση οικονομικών φορέων ισχύουν για την εκτέλεση του Έργου οι 
παρακάτω ειδικές ρυθμίσεις: 

1) Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Έργου πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της 
Ένωσης. 

2) Τα μέλη της Ένωσης οικονομικών φορέων ευθύνονται απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή αλληλεγγύως 
αδιαιρέτως και εις ολόκληρο, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση ή από τον νόμο. 

3) Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, 
υποχρεούται να περιβληθεί τη νομική μορφή της Κοινοπραξίας εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή. 
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4) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

5) Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο 
εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε οι συμβατικοί όροι εκπληρώνονται από τα εναπομείναντα Μέλη της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα 
αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. 

10.1.15 Εάν η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς βάσει των άρθρων 18, 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο 
για το χρονικό αυτό διάστημα. 

10.1.16 Όλοι οι όροι του παρόντος άρθρου θεωρούνται ουσιώδεις. Η παράλειψη υποβολής του φακέλου όπως 
απαιτείται και η ψευδής δήλωση ή παροχή ψευδών πληροφοριών συνεπάγεται τον αποκλεισμό του 
διαγωνιζόμενου από τη δημοπρασία 

10.2 Πρόσθετα Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Στον ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, πέρα από τα κύρια δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στους παραπάνω πίνακες του Άρθρου 10.1 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της Διακήρυξης, 
συνυποβάλλονται τα παρακάτω πρόσθετα δικαιολογητικά για να τεκμηριώσουν ότι ο υποψήφιος καλύπτει της 

ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (συνυποβάλλονται «Στοιχεία ικανοποίησης των ελαχίστων κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής»). 

10.2.1 Δικαιολογητικά πιστοποίησης οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας 

10.2.1.1 Ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση ισολογισμών 
απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος, των τριών τελευταίων 

προ του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ή - σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να τηρεί 
ισολογισμούς - Υπεύθυνη Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών του διαγωνιζόμενου για 
τις εν λόγω τρεις οικονομικές χρήσεις. 
Ο διαγωνιζόμενος θα καταθέσει τα ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ - ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.) με τους εγκεκριμένους και νομίμως 
δημοσιευμένους ισολογισμούς του, ενώ για όποιες οικονομικές χρήσεις δεν έχουν δημοσιευτεί ισολογισμοί σε 
ΦΕΚ, είναι αποδεκτά αντίγραφα οικονομικών εφημερίδων όπου έχουν δημοσιευτεί οι ισολογισμοί αυτοί. Ειδικά 
για την προηγούμενη του έτους του διαγωνισμού οικονομική χρήση για την οποία δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα 
ισολογισμός, ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών 
του έτους αυτού, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 
Ως ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που πρέπει να καλύπτει ο διαγωνιζόμενος προκειμένου να κριθεί κατάλληλος, 
θεωρείται η επίτευξη μέσου ετήσιου όρου του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας σε ποσοστό ίσο με το 

50% του συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ για τα είδη που υποβάλλει προσφορά. 
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα μικρότερο της ως 
άνω καθοριζόμενης τριετίας, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχει συντάξει και δημοσιεύσει κατά το 
διάστημα αυτό ή δήλωση για το διάστημα αυτό. 
Σ΄ αυτήν την περίπτωση ως ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που πρέπει να καλύπτει ο διαγωνιζόμενος 
προκειμένου να κριθεί κατάλληλος, θεωρείται η επίτευξη μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών σε ποσοστό ίσο με 
το 50% του συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ για τα είδη που υποβάλλει προσφορά. 
10.2.2 Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής / επαγγελματικής ικανότητας 

Για την απόδειξη των τεχνικών ή/και επαγγελματικών ικανοτήτων οι προσφέροντες συνυποβάλλουν επί ποινή 
αποκλεισμού στο ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τα παρακάτω: 
10.2.2.1 Κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων 

Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει την τεχνική ή/και επαγγελματική του ικανότητα στην εκτέλεση προμηθειών 
με την υποβολή στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής ενός καταλόγου (ΠΙΝΑΚΑΣ Π3) στον οποίο 
αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών (3) τελευταίων χρόνων αντίστοιχων με την παρούσα 
Διακήρυξη ειδών, αναφέροντας για κάθε παράδοση τον παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον 
ιδιωτικό τομέα, τη διάρκεια της παράδοσης, τη συμβατική αξία, τη συμμετοχή του στην προμήθεια (σε 
περίπτωση Ένωσης / κοινοπραξίας) κ.α. 
Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί 
ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, 
εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του 
αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του αναδόχου της προμήθειας. 
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτει το ζητούμενο από την 
Διακήρυξη προϊόν για χρονικό διάστημα μικρότερο της ως άνω καθοριζόμενης τριετίας, υποβάλλει τον 
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κατάλογο παραδόσεων που έχει πραγματοποιήσει κατά το διάστημα που λειτουργεί. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Π3 

προτείνεται να έχει τη μορφή του ακόλουθου υποδείγματος: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π3 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ 

Α/Α Πελάτης  

(δημόσιος ή 
ιδιωτικός 

παραλήπτης) 

Χώρα 
πελάτη 

Σύντομη 
περιγραφή της 

προμήθειας 

Διάρκεια 
εκτέλεσης 

προμήθειας 
(έναρξη - λήξη) 

Συμβατική 
αξία 

προμήθειας 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Παρούσα 
φάση 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

στην 
προμήθεια 

Συνοπτική 
περιγραφή 

συνεισφοράς 
στην 

προμήθεια 

Στοιχείο 
τεκμηρίωσης 

Συντήρηση 

1           

2           

3           

κτλ           

 

- Στην στήλη «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών: οριστική παραλαβή / σε εξέλιξη. 

- Στην στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών: πιστοποιητικό δημόσιας αρχής / πρωτόκολλο παραλαβής δημόσιας 
αρχής / υπεύθυνη δήλωση πελάτη-ιδιώτη ή υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου αναδόχου ή προμηθευτή. 

- Στην στήλη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» αναφέρεται αν τα μηχανήματα / ο εξοπλισμός συντηρούνται από έγκριτο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της 
προμηθεύτριας εταιρείας. 

Αν το ύψος του προϋπολογισμού είναι εκπεφρασμένο σε ξένο νόμισμα, πρέπει στον κατάλογο να απεικονίζεται σε ευρώ, με βάση την ισχύουσα κατά τον 
χρόνο υπογραφής της σύμβασης ισοτιμία, η οποία επίσης πρέπει να αναγράφεται 
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Ως ελάχιστη απαίτηση τεκμηρίωσης των τεχνικών / επαγγελματικών ικανοτήτων του υποψηφίου θεωρείται ο 
προσφέροντας να έχει παραδώσει στα προηγούμενα τουλάχιστον τρία (3) έτη αντίστοιχα είδη με της 
παρούσας Διακήρυξης εξοπλισμού στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε., σε φορείς του δημοσίου, της τοπικής 
αυτοδιοίκησης ή του ιδιωτικού τομέα. 

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά επιτρέπεται τα 
μεμονωμένα μέλη τους να καλύπτουν μερικώς τις απαιτήσεις για τις χρηματοοικονομικές και τεχνικές / 
επαγγελματικές ικανότητες, χρειάζεται όμως αυτές να καλύπτονται συνολικά από την Ένωση / 
Κοινοπραξία. 

10.2.2.2 Οργάνωση και εξοπλισμός του προσφέροντα. Ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει στοιχεία και 
παρουσιάζει το προφίλ της επιχείρησης του, ήτοι την επιχειρηματική δομή /οργανόγραμμα τους τομείς / 
εύρος δραστηριότητας, τα παραγόμενα προϊόντα ή/και υπηρεσίες, τις εμπορικές του επιδόσεις, περιγράφει 
τον τεχνικό εξοπλισμό και τα μέτρα που λαμβάνει για τη διασφάλιση της ποιότητας. 

Επίσης, υποβάλλει περιγραφή της οργάνωσης της εταιρείας ότι αφορά στην παροχή τεχνικής υποστήριξης 
και εξυπηρέτησης (service), τον διατιθέμενο τεχνικό εξοπλισμό, το τεχνικό προσωπικό που διαθέτει. 

Επιπλέον, σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από διαγωνιζόμενο που δεν είναι ο ίδιος 
κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τότε υποβάλλονται στο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» όλα τα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 10.2.2.2. στοιχεία και για την επιχείρηση 
του κατασκευαστή των υπό προμήθεια ειδών. 

10.2.2.3 Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί κατά την υποβολή της προσφοράς να υποβάλλει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των ανωτέρω στοιχείων και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με την 
παράγραφο 10.2.2.2 του παρόντος άρθρου 10 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της Διακήρυξης, το οποίο 

τεκμηριώνει την τεχνική και επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία του προσφέροντα για την συγκεκριμένη 
προμήθεια. 

10.3 Ελλείψεις Δικαιολογητικών - Διευκρινίσεις 

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου 10 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α εκ μέρους 
των συμμετεχόντων που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό τους από το 
διαγωνισμό. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή 
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας. 
 

Άρθρο 11° - Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη 
γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Τα 
έγγραφα της Σύμβασης, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά δημόσιων αλλοδαπών 
αρχών ή δικαιολογητικά και δημόσια έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, 
εφόσον είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο προξενείο της χώρας αυτής είτε με την επίθεση της 
σφραγίδας “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 
1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε 
από το αρμόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  
Επιτρέπεται η υποβολή prospectus τεχνικών στοιχείων της προσφοράς στην αγγλική γλώσσα. 
  

Άρθρο 12° - Τρόπος σύνταξης προσφορών  

12.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της 
ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 60/07 και 
συμπληρωματικά στην Υπουργική Απόφαση 11389/23-3-1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

12.2 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 
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αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο ή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014, όπου αυτός εφαρμόζεται), πλην 
των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που εκδίδονται / συντάσσονται από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα φέρουν 
την ψηφιακή του υπογραφή. 

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 
προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και 
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους 
φορείς. 

12.3 Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής της προσφοράς. 
 

Άρθρο 13° - Περιεχόμενα προσφορών  

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»   
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

Με την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού 
πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

13.1 Περιεχόμενα (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» 

Στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 
εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, 
καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

13.1.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 
ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο10 της παρούσας σε μορφή pdf, 

σύμφωνα με τον Ν. 4155/2014 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Συγκεκριμένα 
υποβάλλονται: 

- Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων (ευρετήριο) με όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιέχονται 
στον φάκελο. 

- Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της παρούσας 
Διακήρυξης. 
- Τα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής με την ίδια σειρά που ζητούνται στο άρθρο 10 του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, και συγκεκριμένα: 

i. τα «ΚΥΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», που αναφέρονται στην παράγραφο 10.1 του 
άρθρου 10 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας. 

ii. τα «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» για την κάλυψη των ελάχιστων 
προϋποθέσεων συμμετοχής που αφορούν στη χρηματοοικονομική και τεχνική /επαγγελματική 
ικανότητα του Υποψηφίου και περιλαμβάνονται στην παράγραφο 10.2 του άρθρου 10 του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας. 

iii. τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της ΔΑΝΕΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» (σε περίπτωση που την επικαλεστεί ο 
υποψήφιος) που αναφέρονται στην παράγραφο 10.3 του άρθρου 10 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της 
παρούσας. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο ή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014, όπου αυτός εφαρμόζεται), πλην των Φ.Ε.Κ. και των 
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εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και 
δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και 
απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας 
είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό 
φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι 
η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους 
φορείς. 
 

13.1.2 Τεχνική Προσφορά 

Στον (υπο) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
τα κάτωθι: 
13.1.2.1 Τεχνική Προσφορά: Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος (ΠΙΝΑΚΕΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ). Στη συνέχεια, το 
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. 
Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου 
το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 
του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να συμπληρώσει όλα τα πεδία των στηλών ΑΠΑΝΤΗΣΗ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ των ΦΥΛΛΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ όπου αντίστοιχα α) θα απαντήσει αναλυτικά 
ακολουθώντας τη σειρά και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης ΑΠΑΝΤΗΣΗ με 
αναλυτική περιγραφή ή/ και ποσοτικά στοιχεία ιδίως στα σημεία εκείνα που αναγράφεται «να δοθεί», «να 
αναφερθεί», «να δοθούν τιμές προς αξιολόγηση», «να δοθούν χαρακτηριστικά» κλπ ώστε να γίνει πλήρης 
αξιολόγηση από την Επιτροπή Διαγωνισμού και β) θα συμπληρώσει όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ /ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ όπου θα αναφέρει τη σελίδα / σελίδες της φακέλου τεχνικής προσφοράς 
όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή και η τεκμηρίωση. Περισσότερες οδηγίες 
συμπλήρωσης του Φύλλου Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Απαιτήσεις και προς την Τεχνική Υποστήριξη 
δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας διακήρυξης. 
Φύλλα Συμμόρφωσης που απλώς θα απαντούν μονολεκτικά ΝΑΙ ή «συμφωνούμε» κλπ. χωρίς τεκμηρίωση 
και πλήρη παραπομπή, θα απορρίπτονται και οι σχετικές προσφορές θεωρούνται απαράδεκτες. 

13.1.2.2 Οι τεχνικές προσφορές για να χαρακτηρισθούν καταρχήν αποδεκτές και να αξιολογηθούν θα 
πρέπει με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκμηριωμένες, 
δεόντως υπογεγραμμένες ψηφιακά και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα 
διακήρυξη.  

Η Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται με τον τρόπο που απαιτείται στο άρθρο 12 του παρόντος 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της διακήρυξης. Όλα τα τεχνικά στοιχεία θα είναι στην ελληνική γλώσσα. 
Επιτρέπεται η υποβολή prospectus τεχνικών στοιχείων ή τεχνικής τεκμηρίωσης της προσφοράς στην αγγλική 
ή στη γερμανική γλώσσα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αναλυτική τεκμηρίωση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ειδών και στον τρόπο υλοποίησης της τεχνικής εξυπηρέτησης 
(service). 

Εμφάνιση οποιασδήποτε τιμής (π.χ. ανταλλακτικού, υπηρεσίας, αποζημίωσης, αναθεώρησης κλπ) στον 
φάκελο τεχνικής προσφοράς οδηγεί στην απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης. 

13.1.2.3 Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες καταθέτουν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά για 
τεχνικά χαρακτηριστικά ή δυνατότητες των προσφερομένων ΕΙΔΩΝ ή για το εκπαιδευτικό ή τεχνικό 
προσωπικό ή για τις εγγυήσεις - καλύψεις χρονικές - λειτουργικές ή για σέρβις ή για ανταλλακτικά κλπ θα 
πρέπει απαραίτητα: 

- Να αναγράφονται πλήρη στοιχεία του εκδότη, του υπογράφοντος και του νομίμου εκπροσώπου (τίτλος, 
διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) για δυνατότητα επαλήθευσης. 

- Να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. 

Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών 
φυλλαδίων (PROSPECTUS), φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συναγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε με την 
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υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου 
του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.  

13.1.2.4 Μαζί με την Τεχνική Προσφορά θα υποβληθούν από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου τύπου pdf, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τα εξής: 
1) Πίνακας περιεχομένων (ευρετήριο) με τα στοιχεία του φακέλου τεχνικής προσφοράς. 

2) Πλήρη και λεπτομερή «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα για τα είδη και τον εξοπλισμό 
που τα απαρτίζουν. 

3) Μετά από τα Φύλλα Συμμόρφωσης, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάψει στην τεχνική προσφορά τα 
απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές 

του εξοπλισμού όσων διατίθενται εκ μέρους του κατασκευαστή. Τα τεχνικά φυλλάδια μπορεί να είναι στην 
Αγγλική γλώσσα. 

4) Έγγραφη δήλωση προς την Αναθέτουσα Αρχή στην οποία οι διαγωνιζόμενοι αναφέρουν τη χώρα 
προέλευσης και κατασκευής του εξοπλισμού που προσφέρουν, την επιχειρηματική μονάδα (το 

εργοστάσιο) που θα παραχθούν ως και τον τόπο εγκατάστασής του. Η δήλωση καταγωγής των 
προσφερόμενών ΕΙΔΩΝ θα γίνει με τη συμπλήρωση από τον υποψήφιο του αντίστοιχου ΠΙΝΑΚΑ Π5 
«ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟΥΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ της παρούσας 
διακήρυξης. Το περιεχόμενο των στηλών του ΠΙΝΑΚΑ Π5 πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι 
ταυτόσημο με εκείνο των στηλών του αντίστοιχου ΠΙΝΑΚΑ Π6 της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή 
μερικώς ή ολικώς των ειδών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και 
των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τον προσφερόμενο είδη, μερικά ή ολικά σε δικό τους 
εργοστάσιο, εκτός των στοιχειών της ανωτέρω παραγράφου που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, 
πρέπει να επισυνάψουν σ` αυτήν και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου προς 
την Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο θα κατασκευασθουν τα είδη με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται 
την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την 
υπεύθυνη δήλωση. 
Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας 
κατασκευής (παραγωγής) των ειδών ούτε ο τόπος εγκατάστασής της που δηλώθηκε με την προσφορά 
(στον αντίστοιχο για τα προσφερόμενα ΕΙΔΗ «ΠΙΝΑΚΑ Π5» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ) και με βάση την 
οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ' εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω 
αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε 
λόγο, ενώ μετά τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας 
Αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

5) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά την παράδοση των ειδών 
να προσκομίσει: 

 Τα πιστοποιητικά σήματος CE (δήλωση συμμόρφωσης CE),  ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες 
απαιτήσεις της Ε.Ε Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα 
εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν 
εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο προς τούτο, από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη 
Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 
Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

6) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά την παράδοση των ειδών 
να προσκομίσει: 

Τα πλήρη εγχειρίδια, με σαφείς και αναλυτικές οδηγίες χρήσης / λειτουργίας (Operation Manual) και 
συντήρησης (Service and Maintenance Manual) όσων προσφερόμενων ΕΙΔΩΝ του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
διατίθενται  από τον κατασκευαστικό οίκο, στα ελληνικά ή  στα αγγλικά, που μπορούν να είναι σε 

ηλεκτρονική μορφή (CD) ή έντυπη μορφή. 

7) Έγγραφη βεβαίωση του διαγωνιζόμενου προς την Αναθέτουσα Αρχή για τη δέσμευση εξασφάλισης 
και διάθεσης ανταλλακτικών και αναλώσιμων καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για 
την πλήρη λειτουργία και απόδοση του ειδών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της 
οριστικής παραλαβής των ειδών. Στη βεβαίωση πρέπει να επισυνάπτεται και δήλωση δέσμευσης του 

μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (με 
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επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στα ελληνικά) για συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών και 
αναλώσιμων καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών στην Αναθέτουσα Αρχή ακόμα και στις 
περιπτώσεις α) διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή με τον κατασκευαστή και β) διακοπής της 
λειτουργίας του προμηθευτή. 

Για περιπτώσεις κατασκευαστών οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, 
αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν απαιτούνται οι δηλώσεις περί διάθεσης 
ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των διαφόρων υποσυστημάτων. 

Οι άνω έγγραφες βεβαιώσεις αποτελούν ουσιώδη απαίτηση της διακήρυξης για την ομαλή και απρόσκοπτη 
μακρόχρονη λειτουργία των ειδών. 

Προσφορά στην οποία δηλώνεται δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών και αναλώσιμων 
μικρότερη των δέκα (10) ετών από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής των ειδών, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

8). Έγγραφη δήλωση για την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας από την 
ημερομηνία οριστικής παραλαβής των ειδών, καθώς και για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό 
για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για επισκευές και τακτική συντήρηση. Η εγγύηση θα 
καλύπτει την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, τη δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα 
οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση – ελλειπή συντήρηση  των ειδών και με την 
προυπόθεση ότι τα απορρίμματα τροφοδοσίας θα είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαικές προδιαγραφές.  
Σε περίπτωση προσφοράς της εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν του ενός (1) έτους, η σχετική επιβεβαίωση 
θα γίνεται με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού μητρικού οίκου και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά 
για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. 
Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερη του ενός (1) έτους από 
την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των ειδών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9) Έγγραφη δήλωση όπου οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αναφέρουν τον τρόπο που θα καλύπτουν τις 
απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και πως θα αντιμετωπίζουν τα θέματα συντήρησης και επισκευής των 
ειδών, από την οριστική παραλαβή τους. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να περιγράψουν το πρόγραμμα απαραίτητης συντήρησης – service με αναφορά π.χ. 
στις περιοδικές συντηρήσεις, τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα παρέχουν για να αντιμετωπίσουν τις 
ανάγκες για επισκευές / τακτική συντήρηση κατά περίπτωση των ειδών, των απαιτούμενων ανταλλακτικών 
και αναλώσιμων ως και τον χρόνο ανταπόκρισης για την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε περίπτωση 
τεχνικής βλάβης, αναφέροντας τη διαδικασία αντιμετώπισής της ως και τα τεχνικά και άλλα μέσα που 
διαθέτουν για την ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασης της καλής λειτουργίας των ειδών. 
Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει διαθέσιμο στην Ελλάδα σε όλη τη 
διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσο το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και 
εξουσιοδότηση από το μητρικό (κατασκευαστικό) οίκο για τη συντήρηση των συγκεκριμένων ειδών, όσο 
και να δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και προσκομιδή στην Αναθέτουσα Αρχή όποιου 
ανταλλακτικού και αναλώσιμου υλικού χρειαστεί για τα είδη, κατόπιν έγγραφης ζήτησης της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης για την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε περίπτωση τεχνικής βλάβης 
ορίζεται στις δέκα (10) μέρες, η προσφορά μικρότερου χρόνου, που είναι στην ευχέρεια του υποψηφίου, 
θα αξιολογηθεί με μεγαλύτερη βαθμολογία. 

Τα παραπάνω στοιχεία εντάσσονται στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση (after sales service) και την τεχνική 
βοήθεια εκ μέρους των υποψηφίων και πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικά ώστε να μπορούν να 
αξιολογηθούν. 
10) Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης.  

11) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη/ τα συστήματα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, πρόσφατης 
τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή τους. 
 

13.3 Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

13.3.1 Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του οικονομικού φορέα.  
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά». 
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος (Πίνακας Π6 της παρούσας). Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέρονται. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
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Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 

Άρθρο 14° - Τιμές προσφορών - Νόμισμα  

14.1 Όλες οι οικονομικές προφορές υποβάλλονται σε ΕΥΡΩ, με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου για το 
προσφερόμενο ΕΙΔΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Π6-1 ως Π6-2 της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ όπου συμπληρώνεται η «τιμή μονάδας» κάθε ΕΙΔΟΥΣ (και των τμημάτων που το 
απαρτίζουν), η οποία περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες του προμηθευτή που αφορούν για κάθε ΕΙΔΟΣ τα εξής: 

i. Προμήθεια, μεταφορά από τη μονάδα παραγωγής / κατασκευής ως το σημείο παράδοσης / 
εγκατάστασης του εξοπλισμού, ανταλλακτικών - παρελκόμενων (όπου απαιτούνται) που περιλαμβάνει 
το εκάστοτε ΕΙΔΟΣ του  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, εκτελωνισμένου - ελεύθερου κάθε δασμού, φόρου ή τέλους.  

ii. Έλεγχος δοκιμής και θέση σε πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού του ΕΙΔΟΥΣ, όπου απαιτείται. 

iii. Δαπάνες έκδοσης εγγυητικών επιστολών και λοιπά χρηματοοικονομικά κόστη. 

iv. Ασφάλιση κάθε ΕΙΔΟΥΣ του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ μέχρι την οριστική παραλαβή όλων των τμημάτων που 
το απαρτίζουν (όπου υπάρχουν). 

v. Όλες τις υπέρ τρίτων εισφορές, κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από 
τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. 

vi. Επίδειξη χειρισμού και εκπαίδευση προσωπικού στους τόπους εγκατάστασης των ΕΙΔΩΝ, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις και τους όρους της διακήρυξης. 

vii. Παροχή πλήρους τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και προβλεπόμενων 
από τον κατασκευαστή προληπτικών ελέγχων (όπου απαιτούνται) για την περίοδο της εγγύησης καλής 
λειτουργίας. 

viii. Η προσφερόμενη τιμή κάθε είδους θα αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού αριθμητικά και 
ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 

Προσφορά στην τιμή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι κρατήσεις της παραγράφου 13.3.3. 
του άρθρου 13 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α αλλά και όλες οι αναφερόμενες στο άρθρο 14.1 
επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

14.2 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προμηθευτής κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στον 
αντίστοιχο ΠΙΝΑΚΑ Π6-1 ως Π6-2 της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για κάθε προσφερόμενο ΕΙΔΟΣ 
(και τμήματα που το απαρτίζουν) θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης, δεν επιτρέπονται 
στην οικονομική προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού 
τιμήματος της προσφοράς. 

14.3 Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, 
κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτής, να υποβάλλουν νέους πίνακες 
τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

14.4 Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις 

Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης 
κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή 
Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες 
οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της 
κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στη περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες 
φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, 
υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην 
προσφορά των ενδιαφερομένων. 

Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα 
Πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν 
στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την 
προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του 
κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης 
εξαγωγικής επιδότησης. 

Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα 
προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την 
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Αυστραλία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που 
επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης 
Τελωνειακής Ένωσης. 

14.5 Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται 
σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά. Η 
σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερομένου ΕΙΔΟΥΣ και όχι στις τιμές 
των τμημάτων που το απαρτίζουν. 
 

Άρθρο 15° - Χρόνος ισχύος προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, χωρίς 
καμιά αλλαγή, για πέντε (5) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.  
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα.  
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 
Στο έγγραφο αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής προς τους προσφέροντες για παράταση ισχύος των 
προσφορών τους, πριν τη λήξη αυτής, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι 
προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτούς, σύμφωνα με τον Ν. 2672/98 (Α' 290) και σε περίπτωση που 
αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυήσεις Συμμετοχής τους, αν 
αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. 
Η δήλωση παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς γίνεται δεκτή, αν υποβλήθηκε μέσα στο ως άνω 
δεκαήμερο διάστημα με τηλεομοιοτυπία, εφόσον όμως στη συνέχεια κατατεθεί στην Υπηρεσία, εντός 
5ημέρου από τη λήξη της δεκαήμερης αυτής προθεσμίας, έγγραφο όμοιο με αυτό που εστάλη με την 
τηλεομοιοτυπία, το οποίο φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του προσφέροντα ή του νομίμου εκπροσώπου του. 
Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν 
για το παραπάνω αυτό διάστημα. 
 

Άρθρο 16° - Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.µ., µέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 
οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 
αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες 
των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο 
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 

Άρθρο 17° - Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών 

17.1 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών µέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 
Συγκεκριμένα, μέσα από το σύστημα ιδίως: 
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§ Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και 
τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

§ Η επιτροπή διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 
διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για 
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς 
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

§ Η αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 
αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

§ Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών 

§ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 
τους. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών, η οποία θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς, 
λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 

· Η τιμή 

· Η κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης 

· Ο χρόνος παράδοσης των ειδών 

· Τα λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των ειδών 

· Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας 

· Η εξυπηρέτηση και η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση εκ μέρους του προμηθευτή 

· Η επάρκεια ανταλλακτικών και ο χρόνος παράδοσής τους 

 

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές 
σύμφωνα με τις καθοριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους ουσιώδεις όρους της παρούσας διακήρυξης. 
Προσφορές που κατά τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ουσιωδώς ή υστερούν σε σχέση με τις 
ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται. 
Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών γίνεται με βάση την παρακάτω διαδικασία: 
Τα προαναφερόμενα στοιχεία κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ «Τεχνικές 
Προδιαγραφές και Φύλλα Συμμόρφωσης» που συνοδεύει την παρούσα. Κάθε ομάδα έχει συντελεστή 
βαρύτητας το άθροισμα των οποίων ανέρχεται ποσοστιαία σε 100. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνταιτα 
επιμέρους στοιχεία των ομάδων. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται στους 50 βαθμούς για 
την περίπτωση που ακριβώς καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 
βαθμούς 60 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αύξηση στους 60 
βαθμούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επιμέρους στοιχείων της ομάδας. Η παραπάνω 
βαθμολογία μειώνεται μέχρι βαθμούς 40 στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της 
διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η συνολική βαθμολογία κάθε 
ομάδας σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας, ο οποίος για την ομάδα Α ορίζεται ίσος με 
70% και για την ομάδα Β ίσος με 30%. 
Η τιμή προσφοράς και η γενική βαθμολογία προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά. 
Η γενική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου προσδιορίζεται από τον τύπο: 

ΓΒ = 0,7*Βαθμός Α ομάδας + 0,3*Βαθμός Β ομάδας 

όπου, 
ΓΒ: η γενική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου 

Βαθμός Α ομάδας, Βαθμός Β ομάδας: οι επιμέρους βαθμολογίες του διαγωνιζόμενου στην Α και Β ομάδα 
αντίστοιχα. 
Η συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς και η γενική βαθμολογία προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά 
σύμφωνα με τον τύπο:  

OP

GB
=AT όπου: 

ΑΤ: ανηγμένη προσφορά 

ΓΒ: γενική βαθμολογία 
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ΟΠ: συνολική οικονομική προσφορά  
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανηγμένη τιμή. 
 

Άρθρο 18° - Απόρριψη προσφορών  

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται προσφορά που: 
· Είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, ή είναι υπό αίρεση 

· Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την 
κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 

· Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας. 

· Παρουσιάζει, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι 
παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

· Δεν περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής που αναφέρονται στην 
παρούσα διακήρυξη και δε συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

· Διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. Η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των ειδών έχει 
επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

· Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη Συνολική Προσφερόμενη Τιμή, ή / και εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο 
της συνολικής προσφεροµένης τιμής σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της πλην του εντύπου της Οικονομικής 
Προσφοράς. 

· Η Οικονομική προσφορά είναι μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

· Θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών. 

· Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος του προβλεπόμενου στην παρούσα διακήρυξη. 

· Ο συμμετέχον στο διαγωνισμό δεν υποβάλλει τα εγγράφως αιτούμενα διευκρινιστικά στοιχεία εντός του 
οριζόμενου χρόνου, 

 

Άρθρο 19° - Ανάδειξη μειοδότη– Δικαιολογητικά κατακύρωσης - Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» - Δικαίωμα ματαίωσης / επανάληψης του διαγωνισμού 

19.1 Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη  
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας, ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά, υποβάλλει μέσω του Συστήματος, σε μορφή pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος άρθρου, επί 
ποινή αποκλεισμού.  

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
Μετά την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται κατά περίπτωση από τον προσφέροντα εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο ή σύμφωνα με τον 
Ν. 4250/2014, όπου αυτός εφαρμόζεται) στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.  
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 
προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά 
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συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
Όταν ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και 
δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στην παρ. 19.2 του παρόντος άρθρου, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο που προσφέρει την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, 
καλείται ο υποψήφιος με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και 
ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους υποψήφιους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
Στις παραπάνω περιπτώσεις όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις ή ο 
υπόχρεος προς τούτο υποψήφιος δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η 
εγγύηση συμμετοχής του. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, Ακολούθως, ο ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της σύμβασης. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη 
σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης κατά τα κατωτέρω οριζόμενα δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου οργάνου 
της αναθέτουσας αρχής και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη 
διαδικαστική ενέργεια. Η Αναθέτουσα Αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον υποψήφιο με την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια ως άνω διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και υπογραφής σύμβασης. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία 
που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη σύμβαση. 
 

19.2 Δικαιολογητικά κατακύρωσης  
19.2.1 Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 
οφείλει να υποβάλλει στον φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά και έγγραφα.  
19.2.2 Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από επίσημη μετάφρασή τους. 
19.2.3 Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από 
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
19.2.4 Δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβάλλουν οι Έλληνες πολίτες 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  

· για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/ 
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ όπως: 

a. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),  

b. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

c. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 
48), 

d. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 
2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305), 

•  για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για κάποιο 
από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 
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α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας.  

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

8. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα 
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, 
από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι 
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για τον ίδιο 
και το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

10. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) Η επιχείρησή του δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς 

περιορισμούς λειτουργίας,  

β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,  

γ) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας,  

δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και 
των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, 

ε) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από 
την Υπηρεσία. 

12. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
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α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

13. Βεβαίωση τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα του υποψηφίου αναδόχου. 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση 
του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 
φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
 

19.2.5 Δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβάλλουν οι αλλοδαποί πολίτες 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση: 

· για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/ 
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ όπως: 

a. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),  

b. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

c. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 
48), 

d. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 
2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305), 

•  για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για κάποιο 
από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας.  

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
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α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

8. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να 
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

10. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) Η επιχείρησή του δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς 

περιορισμούς λειτουργίας,  

β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,  

γ) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας,  

δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και 
των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, 

ε) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από 
την Υπηρεσία. 

12. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

13. Βεβαίωση τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα του υποψηφίου αναδόχου 

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 
να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται 
Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου 
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη 
αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
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19.2.6 Δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβάλλουν τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι  α) ομόρρυθμοι εταίροι και 
διαχειριστές Ο.Ε. και  Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. 
δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση: 

· για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/ 
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ όπως: 

a) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),  

b) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

c) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 
48), 

d) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 
2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305), 

•  για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για κάποιο 
από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας.  

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών 
προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού). 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό 
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α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

10. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα 
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, 
από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι 
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. 

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό ως και τους αντίστοιχους οργανισμούς ασφάλισης 
διαχειριστών της Ο.Ε., της Ε.Ε., διαχειριστών Ε.Π.Ε. ή του Προέδρου και του Διευθύνοντα 
Συμβούλου της Α.Ε. (σύμφωνα με το ΦΕΚ). 

12. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη Δήλωση του προηγουμένου πεδίου 11, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος και το προσωπικό που απασχολεί είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) Η επιχείρησή του δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,  

β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,  

γ) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας,  

δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και 
των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, 

ε) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από 
την Υπηρεσία. 

14. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

15. Βεβαίωση τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα του υποψηφίου αναδόχου 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση 

του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 
φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
 

19.2.7 Δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβάλλουν τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού 
από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου 
δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 
43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.  

Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
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ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών 
προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού). 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία προπτωχευτικής διαδικασία εξυγίανσης ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

10. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/ 
Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή 
του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 
μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό ως και τους αντίστοιχους οργανισμούς ασφάλισης των 
διαχειριστών της Ο.Ε., της Ε.Ε, διαχειριστών Ε.Π.Ε ή του Προέδρου και του Διευθύνοντα 
Συμβούλου της Α.Ε. (σύμφωνα με το ΦΕΚ). 
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12. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη Δήλωση του προηγούμενου πεδίου 11, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος και το προσωπικό που απασχολεί είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) Η επιχείρησή του δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς 

περιορισμούς λειτουργίας,  

β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,  

γ) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας,  

δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και 
των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, 

ε) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από 
την Υπηρεσία. 

14. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

15. Βεβαίωση τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα του υποψήφιου αναδόχου 

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 
να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται 
Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία 
θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
Διαγωνισμός εντός του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
 

19.2.8 Δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβάλλουν οι Συνεταιρισμοί 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή 
διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 
43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.  

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών 
προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού). 

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
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6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

10. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

11. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα 
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, 
από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι 
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. 

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Υποψηφίου 
Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό ως και τους αντίστοιχους 
οργανισμούς ασφάλισης των νομίμων εκπροσώπων ή διαχειριστών. 

13. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη Δήλωση του προηγούμενου πεδίου 12, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος και το προσωπικό που απασχολεί είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης, έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

14. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) Ο Συνεταιρισμός τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,  

β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,  

γ) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας,  

δ) Ο Συνεταιρισμός είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο 
και των υποχρεώσεών του εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, 

ε) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από 
την Υπηρεσία. 

15. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

16. Βεβαίωση τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα του υποψηφίου αναδόχου 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση 
του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 
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υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 
φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

 

19.2.9 Δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβάλλουν οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες 

1. Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ 
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός) που αναφέρονται στις παραγράφους 19.2.4 έως 19.2.8 
του άρθρου 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της διακήρυξης. 

 

19.2.10 Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 
αποκλεισμού του προσφέροντα από τον διαγωνισμό. 
 

19.2.11 Διευκρινίσεις  
(1) Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται κάποια από τα παραπάνω 
πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου 
ή στην περίπτωση όπου δεν τηρούνται στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τα αντίστοιχα βιβλία για 
την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή, σε περίπτωση που στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση, ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος. Στην κατά τα 
άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα επισυνάπτεται στη βεβαίωση της αρχής του παρόντος 
εδαφίου, ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει αναλυτικά τα πιστοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα καλύπτει επίσης την 
περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα και τη σαφήνεια των επιμέρους 
δικαιολογητικών. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση 
σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
φυσικού προσώπου, για τους δε αλλοδαπούς κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται 
από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ. Πολ. Δικ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Η ένορκη βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση) του υπόχρεου συνοδευόμενη από την ως άνω βεβαίωση αρχής της 
χώρας του υπόχρεου, πρέπει να περιλαμβάνονται στον φάκελο «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
(2) Ειδικότερα σε σχέση με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή 
αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με τη φορολογική ενημερότητα του 
Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής 
ηλεκτρονικής ειδοποίησης του.  
Σε περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο φορολογικά η 
Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής 
ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει 
εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε 
έντυπη μορφή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα 
άνω φορολογικά ενήμερος. 
Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε 
αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση 
ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται 
από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. 
(3) Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού προσώπου 
στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 
υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα 
με την μορφή που ισχύουν κατά την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης για την υποβολή τους.  
(4) Όσον αφορά στο απόσπασμα ποινικού μητρώου, σε περίπτωση που φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
προσφέροντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις.  
 

19.3 Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»  
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του διαγωνιζόμενου στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να 
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λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. 
Η Αρμόδια Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και διαβιβάζει το Πρακτικό 
με τη σχετική εισήγησή της στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται οριστικά 
και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. 
 

19.4 Δικαίωμα ματαίωσης/ επανάληψης του διαγωνισμού  
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να 
αποφασίσει κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν: 
1. τη ματαίωση, ακύρωση, αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού που προκύπτουν από λόγους δημοσίου 
συμφέροντος και έως τη σύναψη της σύμβασης και ιδίως στις περιπτώσεις: 

- παράτυπης διεξαγωγής, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 

- που το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 

- που ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση 
των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, 

- που υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια, 

2. τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
προδιαγραφών της Διακήρυξης, 
3. τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την προσφυγή στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 24 και 25 του ΠΔ 60/07, 
4. τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόμισε τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά σε σχέση με τα οποία υπεβλήθη Υπεύθυνη Δήλωση που προβλέπεται κατά 
περίπτωση στις παραγράφους 10.1.5 ως 10.1.9 του Άρθρου 10 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός ματαιωθεί, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται ή να επαναλάβει τον 
διαγωνισμό ή να προχωρήσει σε άλλους τρόπους υλοποίησης της προμήθειας, όπως ορίζει ο νόμος. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού: 
(α) Όταν δεν χρειάζεται πλέον τα είδη είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή 
περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν τα είδη, ή (β) Όταν 
συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 
Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για 
οποιοδήποτε λόγο. 
 

Άρθρο 20° - Κατακύρωση διαγωνισμού - Υπογραφή Σύμβασης - Τροποποίηση Σύμβασης 

20.1 Κατακύρωση του διαγωνισμού 

Κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού.  
Η σχετική ανακοίνωση αναρτάται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής και στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα «Διαύγεια») και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ)..  
Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει 
συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:  
α. τα προς προμήθεια είδη,  
β. την ποσότητα,  
γ. την τιμή, 
δ. τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό, 
ε. τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της Διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς και με το 
σχέδιο Σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη Διακήρυξη, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε, 
στ. την προθεσμία υπογραφής της Σύμβασης. 
Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει 
αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό διαγωνιζόμενο η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπο του 
στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό 
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διαγωνιζόμενο. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον διαγωνιζόμενο προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα 
πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος 
στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και 
αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Η σχετική ανακοίνωση για την κατακύρωση της προμήθειας είναι δυνατόν να γίνει και μετά την πάροδο 
ισχύος των προσφορών, εάν συμφωνεί και ο Ανάδοχος. Στην περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε 
ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την ένωση να συστήσει κοινοπραξία. 

20.2 Υπογραφή Σύμβασης – Βασικά στοιχεία Σύμβασης  

Α) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

20.2.1 Ο υποψήφιος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, θα 
πρέπει επιπλέον να προσκομίσει τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση. 

Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 μέρες από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παραλαβής των ειδών 
αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 
Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται 
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

20.2.2 Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης, δεν παρουσιαστεί 
να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την εγγυητική 
επιστολή που προβλέπεται, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και 
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον επόμενο του Συγκριτικού Πίνακα κατάταξης και 
ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία των άρθρων 19 και 20 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α. Ο 
έκπτωτος υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην 
Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύμβαση. 

20.2.3 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση 
σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. Η Υπηρεσία 
συμπληρώνει στο κείμενο της Σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με την οποία 
συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 
διαγωνισμού σε αυτόν. 

Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάπτεται στην 
διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς 
του προμηθευτή. 

Το κείμενο της Σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για όσα σημεία δεν 
ρυθμίζονται με την Σύμβαση, ισχύουν οι γενικότερες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου. 

Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία 
δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

20.2.4 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της μερικής κατακύρωσης του αντικειμένου της 
διακήρυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος στο οποίο είναι ενταγμένο το παρόν συγχρηματοδοτούμενο έργο προμήθειας εξοπλισμού. 

Με σχετική απόφαση της προϊστάμενης αρχής επιτρέπεται η μείωση του φυσικού αντικειμένου με 
αντίστοιχη μείωση του οικονομικού αντικειμένου του διαγωνισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος στο οποίο είναι ενταγμένο το παρόν συγχρηματοδοτούμενο έργο προμήθειας 
εξοπλισμού. 

20.2.5 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει 
στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνυπογραφεί με την 
Αναθέτουσα Αρχή, ούτε του επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή όλης της υπογραφείσας Σύμβασης σε 
οποιονδήποτε τρίτο. 

Β) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση. Η σύμβαση δεν 
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο αυτών των στοιχείων.   

Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του προμηθευτή, το κόστος αυτό θα 
βαρύνει τον προμηθευτή. 

20.3 Τροποποίηση της Σύμβασης 

Η Σύμβαση τροποποιείται μόνο γραπτώς και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό 
όρο. Τυχόν τροποποιήσεις δεν μπορούν να αφορούν στο αντικείμενο της διακήρυξης, το οποίο θα 
υλοποιηθεί όπως προδιαγράφεται. 

Κάθε τροποποίηση της Σύμβασης πριν υπογραφεί πρέπει να τύχει της 
προέγκρισης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3614/07. 
 

Άρθρο 21° - Εγγυήσεις 

21.1 Γενικά  

21.1.1 Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-

μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 
2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

21.1.2 Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Η μετάφραση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από 
βεβαίωση του προσώπου που εξέδωσε την Εγγυητική Επιστολή, ότι συμφωνεί με την απόδοσή της στην 
Ελληνική. Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης Εγγυητικής Επιστολής διαφέρει από την 
απόδοσή του στην ελληνική, η μετάφρασή του στην ελληνική υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

21.1.3 Δεν επιτρέπεται επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε άλλο νόμισμα 
από το Ευρώ. 

21.1.4 Ο εκδότης των εγγυήσεων υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγυητικής 
ύστερα από έγγραφο της αναθέτουσας αρχής.  

21.1.5 Κάθε μία από τις παρακάτω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές 
επιστολές των οποίων το άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. 

21.1.6 Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων ή Κοινοπραξιών, το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών των 
μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θα ισούται με το ποσό της εγγύησης και θα κατανέμεται στα μέλη 
της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν. Κάθε μια από τις εγγυήσεις 
αυτές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας και να 
περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή της 
Κοινοπραξίας. 

21.1.7  Οι εγγυητικές επιστολές  πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της παρούσας διακήρυξης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α/08-08-2014) και το 
άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ (της Υπουργικής Απόφασης 11389/8.3.1993 – ΦΕΚ 185/Β/23.3.1993) στον βαθμό 
που δεν αντίκειται σε αυτό. 

21.2 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

21.2.1 Οι προσφέροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η εγγύηση αυτή πρέπει να εκδίδεται υπέρ του προσφέροντος και να 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφεται στο άρθρο 3ο

 της παρούσας.  
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21.2.2 Η εγγύηση συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα (1) 
μήνα μετά το χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς, όπως ο χρόνος αυτός ορίζεται στην παρούσα. Εγγύηση 
που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

21.2.3 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο διαγωνιζόμενος αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν στους λόγους αποκλεισμού, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της 
οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης 
είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

21.2.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει 
εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη 
συμμετοχή στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως 

υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. 

21.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

21.3.1 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης και σχετίζεται με την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης (χρόνος παράδοσης, , ποιότητα 
κατασκευής κλπ.).  

21.3.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Σε περίπτωση 
που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση τμηματικά, η εγγύηση 
αποδεσμεύεται σταδιακά, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην 
αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Επισημαίνεται ότι η Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες επί πλέον από τον συμβατικό χρόνο 
παράδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 26§2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (της Υπουργικής Απόφασης 11389/8.3.1993 – 

ΦΕΚ 185/Β/23.3.1993). 
21.3.3 Αν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

21.4 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

21.4.1 Το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους κατ' ελάχιστον από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής 
των ειδών καλείται «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας». Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής 
λειτουργίας ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., και 
κατατίθεται από τον προμηθευτή πριν από την έναρξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής 

λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες τουλάχιστον. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται με 
την οριστική παραλαβή των ειδών. 

21.4.2 Το περιεχόμενο των υπηρεσιών που ζητείται από την αναθέτουσα αρχή να παρέχει ο ανάδοχος στη 
διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της διακήρυξης.  

21.5 Εγγύηση προκαταβολής 

21.5.1 Εφόσον έχει ζητηθεί από τον ανάδοχο, τότε του χορηγείται προκαταβολή η οποία είναι έντοκη και 
μπορεί να φτάνει μέχρι το 50% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 21.3 της παρούσας καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς 
τον Ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που προβλέπεται 
μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, το ύψος τη οποίας 
θα καλύπτει την διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλόμενης προκαταβολής (άρ. 157 § 1δ Ν. 4281/2014 και άρ. 25, παρ. 15 του Ν.3614/2007, όπως 
συμπληρώθηκε με το άρ. 4ο του Ν.4156/2013).  

21.5.2 Η προκαταβολή επιβαρύνεται από την καταβολή της  με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με 
απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) και 
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ακολουθεί τη διακύμανση του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας 
προσαυξημένο κατά 0.25 ποσοστιαίες μονάδες, μετά την έκδοση της 2/51.557/0026/10.0.01 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών. 

Η εγγυητική προκαταβολής  θα περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει και την καταβολή τόκου επί του 
ποσού της προκαταβολής σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης  ή μη παράδοσης των ειδών που 
προβλέπει η σύμβαση.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 3 εδ. 11 
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης  κατά το χρόνο που η 
αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να παραλάβει τα είδη, πλέον δύο (2) μήνες.  

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών από την 
Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και από 
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

21.6 Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικών επιστολών.  

Η Αναθέτουσα Αρχή θα ελέγχει σε κάθε περίπτωση, τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής 
που προσκομίζουν οι διαγωνιζόμενοι ή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προσκομίζει ο 
Ανάδοχος και δεν θα αποδίδει τις εγγυήσεις που έχει ήδη στα χέρια της πριν την ανωτέρω διαπίστωση. Αν 
διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης (η πλαστή εγγύηση δεν 
θεωρείται ως εγγύηση – ΣτΕ 2147/2001), οι διαγωνιζόμενοι θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό, ενώ ο 
Ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος. 
 

Άρθρο 22° - Εναλλακτικές προσφορές - Αντιπροσφορές  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπόψη. 
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

Άρθρο 23° Ενστάσεις  

23.1. Ενστάσεις υποβάλλονται στο Δήμο Ρόδου για τον διαγωνισμό αρ. … /2015, για τους λόγους και με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..  

23.2 Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν: 

α) κατά της διακήρυξης  

β) κατά της διενέργειας του Διαγωνισμού ή συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν 

23.3 Ενστάσεις κατά της διακήρυξης: υποβάλλονται μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 
δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της 
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής 
των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την 
Οικονομική Επιτροπή Δήμου και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν 
από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους 
φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται 
τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., περί μεταθέσεως της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

23.4 Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή 
σ` αυτόν: υποβάλλονται μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ` αυτόν 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, κατά 
τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του 
αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου που αποφαίνεται τελικά. 

23.5 Οι ανωτέρω αποφάσεις των οικονομικών επιτροπών ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι 
δυνατή η προσβολή τους στον Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς 
Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του 
Ν.3852/2010 ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης). 
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23.6 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της 
υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

23.7 Αν δεν περατωθεί η φάση της τεχνικής αξιολόγησης με την έκδοση απόφασης της αναθέτουσας αρχής, 
με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης ή αποφαίνεται για τη βασιμότητα των ενστάσεων 
που τυχόν έχουν ασκηθεί κατά του πρακτικού αυτού, δεν πρέπει να αποσφραγιστούν και να αξιολογηθούν οι 
φάκελοι των οικονομικών προσφορών από την οικεία επιτροπή. (Πρ. VI Τμήμ. 16/2009,111/2003, 88/2005, 
ΣΤ' Κλιμ. 43/2010). 

23.8 Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης 

Για κάθε πράξη του Δήμου Ρόδου για την οποία ο ανάδοχος της προμήθειας κρίνει ότι είναι βλαπτική των 
συμφερόντων του, έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

 

Άρθρο 24° - Όροι παράδοσης του εξοπλισμού 

24.1 Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Προσφορά που αναλαμβάνει την υποχρέωση συντομότερης παράδοσης θα ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την 
αξιολόγηση της.  

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στις εγκαταστάσεις του Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου.  

24.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, μετά από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής (ΕΠ), να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό 
αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης ο εξοπλισμός δεν παραλαμβάνεται από την ΕΠ μέχρις έκδοσης 
απόφασης σχετικής με την αιτηθείσα παράταση άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα.  
24.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
24.4 Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να 
αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 
της οποίας προσκομίστηκε. 
24.5 Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων 
λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε 
περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού 
χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
 

Άρθρο 25° - Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου  

25.1 Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι θα εκπληρώσει τα καθήκοντα που αναλαμβάνει 
με τη σύμβαση και θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, της διακήρυξης, της 
απόφασης κατακύρωσης και της προσφοράς του, και ο εξοπλισμός που θα παραδώσει και εγκαταστήσει θα 
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στη διακήρυξη 
ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση της προμήθειας. 
Διαφορετικά, υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. 
25.2 Ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη 
Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ' εντολή και για λογαριασμό 
του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύμβαση. Επιπλέον, πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής του 
εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου ή /και του 
αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής. 
25.3 Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του αναδόχου είναι μεταξύ άλλων εξουσιοδοτημένοι 
να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του 
οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε 
συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 
25.4 Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 
εκτέλεση της προμήθειας . 
25.5 Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 
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Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση 
ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

25.6 Ο προμηθευτής εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, επιστημονικού και 
λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 
τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε 
και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και 
τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη 
περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του 
αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο ανάλογης εμπειρίας και 
προσόντων. 

25.7 Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του έργου δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο 
αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή 
εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. 

25.8 Ο προμηθευτής οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις 
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

25.9 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής 
πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση, ο 
Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για 
την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

25.10 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε 
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 
σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο 
Ανάδοχος μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

25.11 Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρων υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών που απορρέουν από τη Διακήρυξη τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ 
τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε 
καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός 
μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της 
προμήθειας. 

25.12 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 
λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

25.13 Στην ως άνω περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως την 
Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής οι συμβατικοί όροι μπορούν να 
εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της Ένωσης /Κοινοπραξίας, η σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά 
μέλη στο σύνολό της και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η σχετική απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη 
κοινοποιείται εγγράφως στον ανάδοχο. 

25.14 Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Προμηθευτή, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και 
οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του προμηθευτή, μόνο 
εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της 
Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, 
εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Προμηθευτή, η 
συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. 

25.15 Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του προμηθευτή, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης 
της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα 
επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι 
Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής (αν υπάρχουν), Καλής Εκτέλεσης ή Καλής Λειτουργίας που 

προβλέπονται στη Σύμβαση. 
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25.16 Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να 
εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε η ανάδοχος Ένωση /Κοινοπραξία οφείλει να προτείνει 
αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται 
από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσμεύεται για την προσήκουσα εκπλήρωση των εν λόγω 
συμβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις του αποχωρούντος μέλους. Η 
Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει με απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όμως που η πρόταση 
για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο Ένωση /Κοινοπραξία έκπτωτο. 
 

Άρθρο 26
ο
 - Παραλαβή εξοπλισμού - Απόρριψη / αντικατάσταση εξοπλισμού 

26.1 Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 
στον καθορισμένο από τη σύμβαση χρόνο. Η παραλαβή του εξοπλισμού περιλαμβάνει δυο στάδια: 

· προσωρινή (ποσοτική) παραλαβή 

· οριστική παραλαβή 

και θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής, με βάση τα παρακάτω στοιχεία : 
•τη σύμβαση, 
•την τεχνική προσφορά του αναδόχου, 
•τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών προμήθειας που κατακυρώθηκαν. 
Η Επιτροπή Παραλαβής απαρτίζεται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον 
φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και συγκροτούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών όπου διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος καλείται να 
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, και ο προμηθευτής. 
26.2 Η προσωρινή παραλαβή πραγματοποιείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την προσκόμισή 
του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου. 
Η προσωρινή παραλαβή συνίσταται σε ποσοτική παραλαβή των προσφερόμενων ΕΙΔΩΝ σε αντιπαραβολή 
και συμφωνία με τα προσκομιζόμενα δελτία αποστολής ή δελτία αποστολής - τιμολόγια, συντάσσεται δε 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής. 
26.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει γραπτώς την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την Επιτροπή Παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει τον εξοπλισμό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
26.4 Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή καθώς και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου 
θα πραγματοποιηθεί το πολύ εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την άφιξη του 
εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου. 
Ο κατά την παραλαβή των υλικών ποιοτικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί:  
α) με μακροσκοπική εξέταση, 
β) με πρακτική δοκιμασία της πλήρης λειτουργίας του εξοπλισμού, 
γ) με οποιονδήποτε άλλο πρόσθετο τρόπο κρίνει κατά περίπτωση η Επιτροπή τον πλέον κατάλληλο και 
αντιπροσωπευτικό, ανάλογα με το είδος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας του 
εκάστοτε υπό προμήθεια εξοπλισμού. 
Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο ανάδοχος πρέπει να είναι καινούργια αμεταχείριστα χωρίς 
ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και 
τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. 
26.5 Η οριστική παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί εφόσον τα είδη έχουν παραδοθεί και 
βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, με βάση τις νόμιμες διαδικασίες. 
Προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή των ειδών είναι: 

· η διενέργεια από τον προμηθευτή των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων λειτουργίας του εξοπλισμού 
μετά την εγκατάστασή του (όπου απαιτείται), 

· η διαπίστωση της καλής κατάστασης των ειδών και της συμφωνίας των τεχνικών τους 
χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, τους όρους της Σύμβασης, την 
τεχνική προσφορά και τα τεχνικά φυλλάδια των εκάστοτε ειδών, 

· η επίδειξη της λειτουργίας τους και εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του εξοπλισμού, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και 

· η παράδοση του εξοπλισμού σε κατάσταση άρτιας λειτουργίας. 
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Σε περίπτωση βλάβης κατά την δοκιμαστική λειτουργία, ο Προμηθευτής οφείλει να την αποκαταστήσει 
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών και ο ποιοτικός έλεγχος ξεκινάει από την αρχή. 
Με την λήξη των ως άνω δοκιμών και εκπαιδεύσεων και αφού η Επιτροπή Παραλαβής βεβαιωθεί ότι ο 
εξοπλισμός ανταποκρίνεται πλήρως και συμμορφώνεται στους όρους της Διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών και είναι απολύτως σύμφωνος με την προσφορά του Αναδόχου, θα γίνει η οριστική 
παραλαβή και θα συνταχθεί το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή η απόρριψη του είδους 

Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει: 

· Εγχειρίδια Λειτουργίας (OPERATION MANUALS) του εξοπλισμού στην ελληνική γλώσσα 

· Πλήρη σειρά τευχών με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (MAINTENANCE και SERVICE 

MANUALS) του εξοπλισμού στην ελληνική γλώσσα, καθώς και όλους τους απαραίτητους 
κωδικούς ελέγχων και επισκευών. 

· Επίσημο κατάλογο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του 
εργοστασίου παραγωγής του εξοπλισμού (Parts Books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

Σε περίπτωση που η Σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την Επιτροπή 
Παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού 
ελέγχου. 

26.6 Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει τα ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, αναφέρει στο 
σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους 
της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 4 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο 
ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που 
απορρίφθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την 
απόφαση αυτή η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει 
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Για τα είδη που η Σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση για την οριστική παραλαβή τους 
ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπονται στην  παράγραφο 4 του άρθρου 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

26.7 Παραπέμπονται σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής για επανεξέταση οι περιπτώσεις ειδών / 
υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον 
μακροσκοπικό έλεγχο ή τους άλλους ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια Επιτροπή Παραλαβής. 

Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την 
Υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη 
Σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η 
σύμβαση προβλέπει εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους, η επιτροπή, εάν το υλικό 
κρίνεται απ' αυτήν παραλειπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και αποστέλλει, προς 
διενέργεια των περαιτέρω ελέγχων, τα προβλεπόμενα δείγματα και αντιδείγματα. 

Στην περίπτωση που το υλικό κρίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής απορριπτέο με βάση τον 
μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγματοληψία και στους τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους 
ελέγχους. Υπό την επιφύλαξη άρθρο 4 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι 
παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 
αιτιολογημένη απόφαση αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του 
υλικού που απορρίφθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από 
την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του 
υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 

Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, υποβάλλεται από τον 
Προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, 
εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για 
επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με 
απόφαση αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου και εκπίπτονται από το λαβείν του προμηθευτή ή 
εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου. 

26.8 Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές Παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους Προμηθευτές. 
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26.9 Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να παραπέμπεται δειγματοληπτικά για επανεξέταση 
υλικό σε Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε 
οριστικά από την πρωτοβάθμια Επιτροπή Παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για 
τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 26.7. 

26.10 Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε χρήση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους 
από τον φορέα. 

26.11 Εφόσον ο Προμηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση να ειδοποιήσει την Υπηρεσία που εκτελεί την 
προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός 
χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η Επιτροπή Παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στην 
διαδικασία παραλαβής. 

26.12 Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
Επιτροπή Παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη Σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 
Υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή 
η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του Προμηθευτή. 

26.13 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Προμηθευτή, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την Σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 
του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. 
Σε αυτή την περίπτωση όταν : 

α) τα είδη κρίνονται απορριπτέα, ο Προμηθευτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με το άρθρο 
34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις, 
β) τα είδη παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Σύμβασης, κρίνονται, όμως παραληπτέα, ο 
προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή 
ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. 

Και στις δύο περιπτώσεις εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η παραπάνω Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει σε 
όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η 
δε αμοιβή των μετασχόντων σε αυτή και τυχόν άλλα έξοδα βαρύνουν τον φορέα για τον οποίο προορίζονται 
τα είδη. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν λαμβάνεται 
υπόψη. 

26.14 Απόρριψη ειδών - αντικατάσταση ειδών 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 
όρους της Σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού 
χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις.   
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της για την 
παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, 
επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10 % επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. 
Επίσης, σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύχθηκε έκπτωτος και του χορηγήθηκε δικαίωμα 
αντικατάστασης, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των νέων υλικών ή τη λήξη 
της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10 % επιβάλλεται και στην περίπτωση 
αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίμου, 
τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να 
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της 
οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του 
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προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με 
απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε 
ποσοστό 2,5 % επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και 
η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας 
μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα. 
Με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 
αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει 
την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 
 

Άρθρο 27° - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση  

27.1 Σε περίπτωση υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, ισχύουν τα 
οριζόμενα στο άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο εξοπλισμός φορτωθεί - 

παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., 
επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται 
ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου 
προβλεπόμενου, από το άρθρο 27 του παρόντος χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης 
προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

27.2 Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας του 
εκπρόθεσμα παραδοθέντος εξοπλισμού, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα επηρεάζει τη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού που παραδόθηκε εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

27.3 Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ` αυτόν η δυνατότητα να 
παραδώσει τον εξοπλισμό μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού, 
επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, 
ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή 
ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τον εξοπλισμό, ο 
διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από 
την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. 

27.4 Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή 
αντικατάστασης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, 
για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

27.5 Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από 
την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατιθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι της προσκόμισης του 
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία. 

27.6 Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το 
λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

27.7 Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη 
της ένωσης/ κοινοπραξίας. 

 

Άρθρο 28° - Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου 

28.1 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που ορίσθηκε για να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 
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28.2 Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από 
κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε τον απαιτούμενο εξοπλισμό μέσα στο 
συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.  

28.3 Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 
φορέα. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

28.4 Με απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση, μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα 
παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού. 

28.5 Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, αθροιστικά οι παρακάτω 
κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά 
του φορέα ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο 
καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του 
υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου πού 
γίνεται με βάση κάθε στοιχειό, κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου και με βάση τις αρχές της καλής 
πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

γ. Προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του Ο.Τ.Α. για χρονικό διάστημα που δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους. 

δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε 
έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. 
Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

ε. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 
προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε 
με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης 
της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως 
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία 
δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

28.6 Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος έκπτωτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή 
τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε 
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η 
διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία 
συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

 

Άρθρο 29° - Τρόπος πληρωμής - Προκαταβολές - Κρατήσεις  

29.1 Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος της προμήθειας μπορεί να γίνει με έναν από του παρακάτω τρόπους:  

29.1.1 Με χορήγηση έντοκης προκαταβολής εφόσον ο ανάδοχος το επιθυμεί, μέχρι το 50% της 

συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., μετά την υπογραφή της σύμβασης και με κατάθεση εγγυητικής 

επιστολής προκαταβολής όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παρ. 5 της παρούσας. Η εγγυητική προκαταβολής  
θα περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει και την καταβολή τόκου επί του ποσού της προκαταβολής σε 
περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης των ειδών που προβλέπει η σύμβαση.  

Ο συμψηφισμός της προκαταβολής πραγματοποιείται σε επόμενη πληρωμή και πάντως πριν την οριστική 
παραλαβή του έργου. Η εγγυητική επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή  

των ΕΙΔΩΝ του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ από την Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από προηγούμενη γνωμοδότηση 
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους. 

Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστημα 
υπολογιζόμενο από τη ημερομηνία λήψεως αυτής μέχρι την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και 
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ποσοτικής παραλαβής, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α). 

Ο τόκος της προκαταβολής θα υπολογίζεται (σύμφωνα με την Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών με αρ. 
2/51557/0026/10-09-2001 ΦΕΚ 1209/Β/01) με βάση το επιτόκιο των έντοκων γραμματίων του Δημοσίου 
δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης 
του χρηματικού εντάλματος ή της επιταγής και θα παραμείνει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 
χορηγηθείσας προκαταβολής. 

29.1.2 Χωρίς χορήγηση προκαταβολής και με πληρωμή του 100% της συμβατικής αξίας (αφού 
αφαιρεθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις), μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 
εξοπλισμού, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα 
δικαιολογητικά. 

29.2 Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον Προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή από την 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της πλήρους εγκατάστασης και παράδοσης του συνολικού εξοπλισμού από το 
οποίο απαρτίζεται κάθε ΕΙΔΟΣ, σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας, τη διενέργεια 
δοκιμών, την επίδειξη λειτουργίας και χειρισμού του, την εκπαίδευση  του προσωπικού και την εκπλήρωση 
όλων των λοιπών συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας στον ανάδοχο γίνεται μετά την υποβολή όλων των απαραιτήτων για 
την πληρωμή δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύμφωνα 
με τον νόμο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

29.3 Φόρος και κρατήσεις  υπέρ τρίτων 

Ο φόρος εισοδήματος και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων που βαρύνουν τον Ανάδοχο έχουν ως εξής:  

1. Φόρος εισοδήματος 4% του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43Α/22-3-94) στο 100% της καθαρής 
αξίας της προμήθειας (χωρίς την κράτηση υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
χωρίς ΦΠΑ).  

2. Κράτηση υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% (βάσει παρ. 3 άρθρου 4 του 
Ν. 4013/2012) στην αξία της προμήθειας προ ΦΠΑ.  

Ο ΦΠΑ που αναλογεί στη συμβατική αξία, θα καταβληθεί από τον προμηθευτή στο Δημόσιο Ταμείο, 
σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις. 

Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  

29.4 Δικαιολογητικά  πληρωμής  

Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του 
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά 
κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον 
βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.  

29.4.1 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 36 
και 37 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και το άρθρο 242 παρ. 4α του Ν. 4072/2011. 

Η ευθύνη της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στον φορέα θα γίνει από τον 
προμηθευτή σε συνεργασία με τον φορέα. 

29.4.2 Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, βαρύνεται με όλους 
τους φόρους, τέλη, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών που 
ισχύουν. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του 
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά 
κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον 
βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες ως άνω διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
Διευκρινίζεται ότι δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από τον 
προμηθευτή, στην αρμόδια Υπηρεσία αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από τα 
οποία να προκύπτει ανυπαρξία οφειλής της επιχείρησης.  
29.4.3 Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής: 

i. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εις τριπλούν που να αναφέρεται η 
ένδειξη «εξοφλήθηκε». 

ii. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 
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iii. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, των ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (OPERATION MANUALS) (όπου υπάρχουν) 
στα Ελληνικά, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  των ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και της 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ των ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ. Σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο 
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη σύμφωνα με το άρθρο 29 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

iv. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ στις σχετικές αποθήκες του Δήμου. 
v. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ. 
vi. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αξίας 4% επί 

του καθαρού ποσού (δηλαδή χωρίς Φ.Π.Α.). 
vii. Στην πρώτη πληρωμή ο Προμηθευτής κατατεθεί και παραστατικό ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ από 

τράπεζα που θα αφορά στην πληρωμή των δημοσιεύσεων της περίληψης της Διακήρυξης 
στο νομαρχιακό τύπο.  

viii. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 
ότι εξοφλήθηκε.  

ix. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ της κράτησης 0,10% της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ (βάσει 
παρ. 2β άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 - ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012) ως και των άλλων νόμιμων 
υπέρ τρίτων κρατήσεων, όπως ισχύουν. 

x. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί σύμφωνα με τον νόμο 

 

Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης από τον Προμηθευτή θα γίνει μετά την ημερομηνία εκδόσεως του 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.  

29.4.4 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά 
εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της 
προμήθειας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής 
ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. 

29.4.5 Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά 
τη διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου 
(“project  leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την 
καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν 
τμήμα της προμήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα 
μέλη της Ενώσεως / Κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που 
αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της Ενώσεως /Κοινοπραξίας.    

 

 

29.5 Χρόνος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι πέρα των εξήντα (60) 
ημερών από την υποβολή του τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ138/Α'/5-6-

2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση 
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και βάση των νομίμων δικαιολογητικών 
πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στα άρθρα 36 και 37 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και την ισχύουσα 
νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 
(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.) και μετά από έγκριση σχετικού 
χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Αν η πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για 
την πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και 
οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή 
υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») 
προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»). 

29.6 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του επιμέρους εξοπλισμού που απαρτίζει τα προς προμήθεια ΕΙΔΗ 
στις εγκαταστάσεις του Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου.  

β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) από την Επιτροπή Παραλαβής η ποσότητα εξοπλισμού 
που παραδόθηκε.  
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γ) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις. 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  και προκαταβολής (αν υπάρχει) κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση 

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..  

29.7 Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις οικονομικές προσφορές σχετικά με 
τον τρόπο ή χρόνο εξόφλησης της αξίας των ειδών ή και άλλες πιθανές ρήτρες, επιφέρει ποινή 
αποκλεισμού, δεν θα ληφθεί υπόψη από τις επιτροπές της Αναθέτουσας Αρχής και δεν δημιουργεί καμία 
υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον διαγωνιζόμενο, ούτε θεμελιώνει κανένα δικαίωμα στον 
διαγωνιζόμενου έναντι της. 
 

Άρθρο 30° - Ανωτέρα βία  

30.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η 
επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς από αυτόν που την επικαλείται. 
Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω : 

1. Γενική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου 
του προμηθευτή 

2. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. 
3. Πλημμύρα 

4. Σεισμός 

5. Πόλεμος 

6. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών 

7. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 
8. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποκλεισμό μεταφορών. 

30.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και να επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα 
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 
απαντήσει εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την 
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των είκοσι (20) ημερών δεν αναφέρει τα 
περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να 
επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 
 

Άρθρο 31° - Δημοσιότητα 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εφαρμόσει τους κανόνες δημοσιότητας των συγχρηματοδοτούμενων 
έργων σύμφωνα με τον Εφαρμοστικό Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για την θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/06 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Συγκεκριμένα έχει την υποχρέωση με δική του δαπάνη να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο κάθε εξοπλισμού 
επιγραφή κατάλληλου μεγέθους και υλικού με το λογότυπο του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη, συνοδευόμενο από κείμενο σχετικό με τη 
συγχρηματοδότηση του έργου από το Ταμείο Συνοχής και εθνικούς πόρους. Σχετική μακέτα σε ηλεκτρονική 
μορφή θα διατεθεί από το Δήμο Ρόδου. 
 

Άρθρο 32° - Έλεγχοι 

Καθόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Συνοχής ο 
Δήμος Ρόδου υποχρεούται να δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Ελλάδας, όπως προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία. Στους ελέγχους αυτούς ενδέχεται μέρος της 
διαδρομής ελέγχου να αποτελέσει και ο ανάδοχος της  παρούσας προμήθειας. 
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Άρθρο 33° - Χρηματοδότηση 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ταμείο Συνοχής  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ, και κατά 15% από 
εθνικούς πόρους. 
 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

1. Το παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό 
με τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης θα εκτελεσθεί η προμήθεια του κινητού εξοπλισμού, ο οποίος θα 
χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου. 

Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω 
και σε έναν από αυτούς θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό της προσφοράς. 

2. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στις εγκαταστάσεις του Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου. 
Στους διαγωνιζόμενους συνιστάται να επισκεφτούν τους χώρους που θα εγκατασταθούν τα είδη εξοπλισμού, 
ώστε πριν την υποβολή των προσφορών να έχουν διαμορφώσει πλήρη και σαφή εικόνα των τοπικών 
χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων των χώρων εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση 
κάλυψης κάθε δαπάνης για επιπλέον υλικά ή εργασίες που θα χρειαστεί για την εγκατάσταση του 
εξοπλισμού και την παράδοση του χώρου στην αρχική του κατάσταση. 

3. Στην τεχνική προσφορά (στους ΠΙΝΑΚΕΣ Π4Α-1/Π4Β-1 ως Π4Α-2/Π4Β-2 αντίστοιχα, του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ) και στην οικονομική προσφορά (στους ΠΙΝΑΚΕΣ Π6-1 ως Π6-2 αντίστοιχα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ) η αρίθμηση, οι ονομασίες / περιγραφή των ΕΙΔΩΝ, οι αναφερόμενες τεχνικές 
απαιτήσεις και οι τίτλοι των στηλών πρέπει να είναι επί ποινή αποκλεισμού όπως ακριβώς αναφέρονται στο 
τεύχος διακήρυξης. Αλλαγή της γραμμογράφησης και του περιεχομένου των προσυμπληρωμένων κελιών 
των ως άνω πινάκων συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 

4. Αναντιστοιχία των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς με αυτά της οικονομικής προσφοράς, αποτελεί 
ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

5. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN - European 

Norms), να φέρει το σήμα CE καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση συμμόρφωσης 
CE) σύμφωνα με την «Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 
09/07/2008 για το κοινό πλαίσιο εμπορίας προϊόντων και κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου» και τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09/02008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων 
διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» όπως ισχύει σήμερα). 

Για όλα τα προσφερόμενα είδη και τα τμήματά τους, στους πίνακες Π4Α-1/Π4Β-1 ως Π4Α-2/Π4Β-2 

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ, πρέπει οι 
συμμετέχοντες, με ποινή αποκλεισμού, να καταθέτουν με την προσφορά και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 
σήμανσης CE Mark. 

Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα 
πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο προς τούτο, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή 
από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation - EA) και μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

6. Ο εξοπλισμός πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα 
ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. 

7. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει την προμήθεια του εξοπλισμού και να το παραδώσει σε 
λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό, με δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, 
σύμφωνα με τους τεχνικούς και επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς και τη λοιπή σχετική νομοθεσία 
του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και, τέλος, τις οδηγίες των 
αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας. 

8. Όλα τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να 
ικανοποιούν όλους τους όρους της σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά του. 
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9. Κατά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αντικαταστήσει την 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όλων 
των όρων της σύμβασης, Με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα 
εγγυηθεί ότι: 

Με την υπογραφή της Σύμβασης όλα τα είδη εξοπλισμού που θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει στο Δήμο 
Ρόδου θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των σχετικών τεχνικών 
χαρακτηριστικών, σχεδίων και απαιτήσεων της προσφοράς του όπως έγινε αποδεκτή και ότι θα είναι στο 
σύνολο τους από υλικά άριστης ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε 
κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία 
κατασκευής, και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται στη χρήση, λειτουργία και αποτελέσματα για τα οποία 
προορίζονται και στις ιδιότητες και προδιαγραφές όπως αυτές προδιαγράφονται στη Διακήρυξη. Επιπλέον 
εγγυάται ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την παράδοση του καινούργιος και αμεταχείριστος και θα 
ικανοποιεί όλους τους όρους της σύμβασης που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά του εξοπλισμού. 

Τέλος, εγγυάται ακόμα ότι: 

Εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των ΕΙΔΩΝ του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ βρεθεί ότι κάποιο δεν 
πληροί τους όρους της συμφωνημένης Σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων και 
δεν είναι δυνατόν, κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής Παραλαβής, με αντικατάσταση των 
ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκόμενων των ειδών να 
γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται, αυτό θα απορρίπτεται και ο ανάδοχος 
θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρα τα ακατάλληλα μέρη αυτού 
μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την Επιτροπή Παραλαβής που, αν περάσει άπρακτη, θα κηρυχθεί 
έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή των δαπανών για την 
αποσύνδεση του ακατάλληλου μέρους και για την τοποθέτηση του και για κάθε δαπάνη σχετική με την 
αντικατάσταση του ως άνω μέρους. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις, ο ανάδοχος θα είναι 
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την αναθέτουσα αρχή για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτό από τις πιο 
πάνω βλάβες. 

10. Το ΕΙΔΟΣ 1 θα παραδοθεί επί ποινή αποκλεισμού με εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 
τουλάχιστον δύο (2) ετών και το ΕΙΔΟΣ 2 επί ποινή αποκλεισμού με εγγύηση καλής λειτουργίας 

διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους. Για το προτεινόμενο διάστημα αυτό ο ανάδοχος εγγυάται τα 
ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της 
αναθέτουσας αρχής : 

1. Την καλή και αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού (όπου απαιτείται) σε όλο το χρονικό διάστημα 
της εγγύησης καλής λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του. Η εγγύηση αυτή θα 
καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την 
οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη του εξοπλισμού προερχόμενη από την 
συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, 
ανταλλακτικά και αναλώσιμα (όπου υπάρχουν) κλπ. 

3. Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο εξάρτημα και της θέσης ή του 
τρόπου λειτουργίας του ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα 
από τον κατασκευαστικό οίκο. 

4. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις 
κάνει η Αναθέτουσα Αρχή σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο τρόπο 
που θα αποφασίζεται από την αναθέτουσα αρχή. 

5. Στην εγγύηση περιλαμβάνεται η υποχρέωση του αναδόχου και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης 
(όπου απαιτείται), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, ώστε ο εξοπλισμός να είναι 
πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας. 

6. Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει διαθέσιμο στην Ελλάδα 
σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσο το κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό και εξουσιοδότηση από το μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση του 
συγκεκριμένου εξοπλισμού, όσο και να δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και προσκομιδή 
στην Αναθέτουσα Αρχή όποιου ανταλλακτικού και αναλώσιμου υλικού χρειαστεί, για τον 
εξοπλισμό, κατόπιν έγγραφης ζήτησης της Αναθέτουσας Αρχής 
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11. Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην προσφορά καθορίζεται σε τρείς (3) 

μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

12. Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει για κάθε 
ΕΙΔΟΣ εξοπλισμού το εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας (OPERATION MANUAL), το εγχειρίδιο 
συντήρησης / επισκευών (SERVICE AND MAINTENANCE MANUAL) και τον κατάλογο ανταλλακτικών, 
στην ελληνική γλώσσα.  

13. Σε περίπτωση που μετά την οριστική παραλαβή των πιο πάνω ΕΙΔΩΝ του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ή και 
αργότερα, στη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, βρεθούν ορισμένα απ' αυτά ελαττωματικά και δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, η Υπηρεσία θα ζητήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση του 
ακατάλληλου εξοπλισμού με καινούριο, που θα πληροί τους όρους της διακήρυξης. Σε περίπτωση μη 
αντικατάστασης του ακατάλληλου εξοπλισμού εντός είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίηση, η 
Αναθέτουσα Αρχή θα προχωρήσει στην προμήθεια των κατάλληλων ΕΙΔΩΝ σε βάρος του αναδόχου. 

14. Προϋπόθεση για την παραλαβή του εξοπλισμού είναι η επίδειξη της χρήσης και λειτουργίας του 
εξοπλισμού και η δωρεάν εκπαίδευση στο Δήμο Ρόδου επιλεγμένων ατόμων που θα του υποδειχθούν 
από την Αναθέτουσα Αρχή. Η διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο πέντε (5) ημέρες 
και οι ώρες δεν θα ξεπερνούν τις 6 την ημέρα, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά για κάθε επιμέρους είδος. Η 
οργάνωση της εκπαίδευσης γίνεται κατόπιν συνεννόησης του προμηθευτή με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Επίσης, για την παραλαβή των ειδών απαιτείται η διενέργεια των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων, η 
διαπίστωση της καλής τους κατάστασης και λειτουργίας και της συμφωνίας των τεχνικών τους 
χαρακτηριστικών (που πρέπει να συμπίπτουν με τα προσφερόμενα στο Φύλλο Συμμόρφωσης) προς τις 
τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και τους όρους της σύμβασης. 

Για την κάλυψη των ως άνω, ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας έναν 
(1) τουλάχιστον εξειδικευμένο υπάλληλό του, για όσες μέρες παραστεί αναγκαίο. 

15. Η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου τον χρόνο που 
δεσμεύεται να αναλάβει την προμήθεια ανταλλακτικών του Δήμου και τον τρόπο που προτίθεται να 
αντιμετωπίσει τις ανάγκες της τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης/ επισκευής του εξοπλισμού (ΕΙΔΟΣ 2).  

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης αμεταχείριστων και πιστοποιημένων 
ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη κατ’ ελάχιστον από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του 
εξοπλισμού, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου, με έγγραφη 
βεβαίωση του κατασκευαστή, σε περίπτωση Ελλήνων κατασκευαστών, ή του μητρικού κατασκευαστικού 
οίκου, σε περίπτωση ξένων κατασκευαστών του εξοπλισμού. 

Ο ανάδοχος παρέχει τη δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και επισκευών και μετά την λήξη 
του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας. Η περίοδος αυτή θα έχει τέτοια χρονική διάρκεια, ώστε μαζί με την 
προτεινόμενη από τον διαγωνιζόμενο περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, να ανέρχεται σε τουλάχιστον 
δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. 

Οι έγγραφες βεβαιώσεις για τα ανωτέρω, δεδομένου ότι κρίνονται ως ουσιώδεις απαιτήσεις της διακήρυξης 
για την ομαλή και απρόσκοπτη μακρόχρονη λειτουργία του εξοπλισμού, κατατίθενται με την τεχνική 
προσφορά. 

16. Στο περιεχόμενο των πάσης φύσεως βεβαιώσεων, δηλώσεων, πιστοποιητικών, εγγυήσεων και λοιπών 
δικαιολογητικών τα οποία θα αναφερθούν και θα κατατεθούν από τους συμμετέχοντες πρέπει να 
απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή, να αναφέρουν το συγκεκριμένο διαγωνισμό και να περιλαμβάνουν 
πλήρη στοιχεία, κατά περίπτωση, του μητρικού ή θυγατρικού ελληνικού οίκου (πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία (fax), διεύθυνση e-mail) και του υπογράφοντος νόμιμου εκπροσώπου 
(ονοματεπώνυμο - ιδιότητα). 

17. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τυπώσει και επικολλήσει σε όλα τα ΕΙΔΗ που θα 
προμηθεύσει / εγκαταστήσει ειδική αυτοκόλλητη σήμανση με κείμενο σχετικό με τη 
συγχρηματοδότηση της προμήθειας του εξοπλισμού από το ΕΣΠΑ. Το πρότυπο θα δοθεί σε κατάλληλη 
ψηφιακή μορφή από την Αναθέτουσα Αρχή. 

18. Υποχρεώσεις ασφάλισης: 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή 
ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς 
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που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ ' ευκαιρία της εκτέλεσης της προμήθειας από τον προμηθευτή, 
εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τα είδη εξοπλισμού από την φόρτωση τους από τον τόπο παραγωγής 
/ κατασκευής τους (σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) μέχρι την οριστική 
παραλαβή τους. Επίσης, υποχρεούται να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας. 

19. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 
σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 
αυτός προς αποκατάστασή της. 
20. Όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν κατά προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα 
μεταφερθούν με ευθύνη και χρέωση του ανάδοχου σε χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 
 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Γ.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Σε κάθε προσφορά θα κατατίθεται στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και o συμπληρωμένος από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο, με απόλυτη ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων, ο ΠΙΝΑΚΑΣ Π4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» του Άρθρου Γ.3 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ, με 
στοιχεία για όλα ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ της παρούσας Διακήρυξης που προσφέρει. 
Οι Τεχνικές Απαιτήσεις  – Φύλλα Συμμόρφωσης αναλύονται ανά δημοπρατούμενο ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 
δύο (2) στο σύνολο, σύμφωνα με τον Πίνακα Π1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, τους Πίνακες Π5-1 ως Π5-2 και 
Π6-1 ως Π6-2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ της παρούσας Διακήρυξης. Για κάθε ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, τα 
Φύλλα Συμμόρφωσης αποτελούνται από τα Φύλλα Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Απαιτήσεις (Πίνακας 
Π4Α) και τα Φύλλα Συμμόρφωσης προς την Τεχνική Υποστήριξη (Πίνακας Π4Β). 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών απαιτήσεων είναι ουσιώδεις και απαράβατες.  

 

Γ.2 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ  Π4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ– ΦΥΛΛΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»  

1. Η οργάνωση των τεχνικών απαιτήσεων σε μορφή πινάκων όπως αυτοί που παρατίθενται στη συνέχεια και 
η γραμμογράφησή τους με τη μορφή φύλλων συμμόρφωσης έγινε για λόγους ομοιομορφίας στη σύνταξη και 
υποβολή των τεχνικών προσφορών, διασφάλισης διαφάνειας ως και διευκόλυνσης του έργου της 
αξιολόγησής τους.  

2. Κάθε τεχνική προσφορά, όπως αναφέρεται και στο Άρθρο 13 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας 
διακήρυξης, πρέπει να περιέχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τυχόν πιστοποιητικά, prospectus, εγχειρίδια 
και φωτογραφίες, σχέδια, υπολογισμούς κλπ των προσφερομένων ειδών, εφόσον αυτές δεν ενυπάρχουν στα 
τεχνικά φυλλάδια. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να προσδιορίζεται η ακριβής θέση των 
φωτογραφιών των προσφερομένων ειδών  εντός του τεχνικού φυλλαδίου. 

3. Στους Πίνακες Π4 «Τεχνικές απαιτήσεις - Φύλλα Συμμόρφωσης» θα απαντώνται αναλυτικά, όλα τα 
επιμέρους σημεία Α) των τεχνικών απαιτήσεων και Β) της τεχνικής υποστήριξης για κάθε προσφερόμενο 
ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ξεχωριστά και με τη σειρά που αναφέρονται στους αντίστοιχους Πίνακες Π4Α και 
Π4Β του παρόντος  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ, ως εξής: 

Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις, 
απαιτήσεις  ή επεξηγήσεις για τις οποίες θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Σε πολλά πεδία 
αναφέρονται  τα απαιτούμενα αριθμητικά μεγέθη της απαίτησης, σε άλλα όχι. 

Αν στην στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί είτε η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει 
υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της απαίτησης και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη απαίτηση είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα 
Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η απαίτηση 
δεν είναι απαράβατος όρος. Επίσης, γίνεται στην στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» να έχουν συμπληρωθεί οι λέξεις «να 
δοθεί», «να αναφερθεί», «να δοθούν τιμές προς αξιολόγηση», «να δοθούν στοιχεία». Προσφορές που δεν 
καλύπτουν αυτές τις απαιτήσεις ή αποκλίνουν από αυτές, δεν απορρίπτονται αλλά αξιολογούνται. 
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Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «Επιθυμητή» τότε αποτελεί απαίτηση που 
υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο και προσφορές που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
συνεκτιμούνται, επί τω βελτίω σύμφωνα με τη συναφή ομάδα κριτήριων στην οποία εντάσσεται. 
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 
αντίστοιχη απαίτηση πληροίται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την 
ποσότητα του αντίστοιχου τεχνικού χαρακτηριστικού στην προσφορά ή μία αναλυτική περιγραφή 
(σύμφωνα  και με ο,τι ζητείται  από την Αναθέτουσα Αρχή . 
Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της απαίτησης και η αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. Ο 
διαγωνιζόμενος οφείλει να συμπληρώσει όλα τα πεδία της στήλης «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των ΦΥΛΛΩΝ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και απαντώντας  αναλυτικά και ακολουθώντας την σειρά και συμπληρώνοντας όλα τα 
αντίστοιχα πεδία. 
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» θα καταγραφεί επίσης από τον υποψήφιο η σαφής 
παραπομπή στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή/και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της (αν υπάρχει) που θα 
περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του 
εξοπλισμού ή του τρόπου εγκατάστασης ή στοιχεία των πιστοποιητικών που απαιτούνται, που κατά την 
κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Φύλλων Συμμόρφωσης. Δεδομένου ότι στην 
αρχή  της Τεχνικής Προσφοράς  και του Παραρτήματός της (αν υπάρχει) καταγράφεται από τον υποψήφιο 
αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της (τους), κάθε συμμετέχων συμπληρώνει στα αντίστοιχο πεδίο της 
στήλης ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ και τη σελίδα / σελίδες του φακέλου τεχνικής προσφοράς όπου 
βρίσκεται η αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή και η τεκμηρίωση. 
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το 
δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. τεχνικό φυλλάδιο 3, σελ. 4 παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα, στο τεχνικό 
φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, ή πιστοποιητικό κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη 
συμμόρφωση προς τις τεχνικές απαιτήσεις ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος των 
Πινάκων Π4Α-1/Π4Β-1 ως Π4Α-2/Π4Β-2 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» στην 
οποία καταγράφεται η ζητούμενη απαίτηση (π.χ. πεδίο 4.18 του Φύλλου Συμμόρφωσης). 
Τα τεχνικά φυλλάδια που συνοδεύουν τους Πίνακες Π4Α «ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ως προς τις 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον κατασκευαστή και να παρουσιάζουν τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών στα Ελληνικά και στα Αγγλικά (όταν πρόκειται για ξένο κατασκευαστή). 
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα Π4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
- ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 
Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους αναδόχους στοιχεία 
κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 
Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον 
πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. 
 

Γ.3 ΠΙΝΑΚΕΣ Π4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» για όλα τα ΕΙΔΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Οι Τεχνικές Απαιτήσεις – Φύλλα Συμμόρφωσης αναλύονται ανά δημοπρατούμενο ΕΙΔΟΣ εξοπλισμού, δύο 
(2) στο σύνολο, σύμφωνα με τον Πίνακα Π1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και τους Πίνακες Π5 και Π6 του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ της παρούσας διακήρυξης. Για κάθε ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, τα Φύλλα 
Συμμόρφωσης αποτελούνται από τα Φύλλα Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Απαιτήσεις (Πίνακες Π4Α) 

και τα Φύλλα Συμμόρφωσης προς την Τεχνική Υποστήριξη (Πίνακας Π4Β). 

 

Γ3.1 CONTAINER ΚΑΙ ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π4Α - 1 

ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΕΙΔΟΣ 1: CONTAINER ΚΑΙ ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

I. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINER) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Τα container θα είναι μεταλλικά και θα 
εγκατασταθούν σε εξωτερικό χώρο όπου θα 
καταλήγουν οι ταινίες γενικής απόρριψης 
υπολειμμάτων, γυαλιού και σιδήρου. 

ΝΑΙ   
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ΕΙΔΟΣ 1: CONTAINER ΚΑΙ ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Κάθε container θα πρέπει να είναι πλήρως 
συμβατό με το τετραξονικό όχημα μεταφοράς 
των container με σύστημα γάντζου (hook-lift). 

1.2 Τα υπό προμήθεια container θα είναι καινούργια, 
αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής 
αναγνωρισμένου κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

2. ΕΙΔΙΚΑ 

2.1 Γενικά, τύπος, μέγεθος 

Θα πρέπει να είναι ορθογωνικής διατομής, 
χωρητικότητας 28-32m³ περίπου. 

Το container θα πρέπει να φέρει κατάλληλους 
μηχανισμούς ανάρτησης και συστήματα 
ασφάλισης κατά την μεταφορά ώστε να είναι 
δυνατή η ανύψωση, μεταφορά και εκκένωση τους 
από όχημα με γάντζο ανατροπής, στο οποίο 
φορτώνεται με κύλιση.  

Για τον σκοπό αυτό το container θα πρέπει να 
διαθέτει ειδική σταθερή λαβή στο μπροστά μέρος 
και χαλύβδινους τροχούς κύλισης τουλάχιστον 

πίσω. 

Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν σημεία 
ασφάλισης του container που ασφαλίζουν 

υδραυλικά κατά τη μεταφορά. Η οροφή θα πρέπει 
να είναι ανοικτή και να καλύπτεται με σύστημα 
αποτελούμενο από πτυσσόμενη τέντα 
κατασκευασμένη από αδιάβροχο υλικό. 

ΝΑΙ   

2.2 Κατασκευή –Υλικά 

Το container uα πρέπει να είναι μεταλλικής 
κατασκευής, κατασκευασμένο από μασίφ 
χαλυβδοέλασματα ST-37 κατ’ ελάχιστον, πάχους 
4mm στον πυθμένα, 3mm στα πλαϊνά. Θα πρέπει 
να είναι ενισχυμένο στην περίμετρο του με 
χαλυβδοπροφίλ ST-37 κατ’ ελάχιστον.  

Όλες οι ηλεκτροσυγκολλήσεις, εσωτερικές και 
εξωτερικές, θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας 
και συνεχούς συρραφής. 

Η πίσω πόρτα θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένη από μασίφ χαλυβδοέλασματα 
ST-37 πάχους 3mm, κατ’ ελάχιστον. Όλες οι 
ηλεκτροσυγκολλήσεις, εσωτερικές και 
εξωτερικές θα είναι υψηλής ποιότητας και 
συνεχούς συρραφής. Τα τμήματα της πόρτας (το 
πολύ δύο) της θα πρέπει να ασφαλίζουν μεταξύ 
τους μηχανικά. 

Όλα τα επί μέρους τμήματα των container θα 
πρέπει να περνούν από αμμοβολή, απολίπανση, 
αντιδιαβρωτική προστασία με βαφή primer. 

Η τελική βαφή θα πρέπει να γίνεται με ακρυλικό 
χρώμα τυποποιημένο κατά RAL, διπλής 
επίστρωσης. 

ΝΑΙ   

II. ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
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ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΕΙΔΟΣ 1: CONTAINER ΚΑΙ ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Οι κλωβοί θα χρησιμοποιηθούν για την 
αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών. 
Οι κλωβοί αυτοί θα μεταφέρονται με περονοφόρο 
όχημα και θα αδειάζονται στην ταινία συλλογής 
ώστε τα υλικά να οδηγηθούν στην πρέσα 
δεματοποίησης. 
Για τον σκοπό αυτό οι κλωβοί θα έχουν 
κατάλληλες πλευρικές υποδοχές για τις περόνες 
του περονοφόρου, ώστε να είναι δυνατή η 
μεταφορά και περιστροφή τους για άδειασμα. 

ΝΑΙ   

1.2 Οι υπό προμήθεια κλωβοί θα είναι καινούργιοι, 
αμεταχείριστοι, πρόσφατης κατασκευής 
αναγνωρισμένου κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

2. ΕΙΔΙΚΑ 

2.1 Γενικά, τύπος, μέγεθος 

Θα είναι διαστάσεων τουλάχιστον 
1.500x1.500x1.500mm και θα διακρίνονται σε 
δύο τύπους: 

· Κλωβοί με πλευρές από πλέγμα, κατάλληλοι 
για συλλογή χάρτου, πλαστικού κ.λ.π 

· Κλωβοί με πλευρές από λαμαρίνα, κατάλληλοι 
για γυαλί κλπ 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π4Β - 1 

ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΙΔΟΣ 1: CONTAINER ΚΑΙ ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

1.1 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα παραδοθεί 
εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης. Ο τόπος παράδοσης του εξοπλισμού 
θα είναι οι εγκαταστάσεις του Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου. 

ΝΑΙ   

2. ΕΓΓΥΗΣΗ  

2.1 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Οι προσφερόμενοι κλωβοί θα καλύπτονται από 
24μηνη εγγύηση καλής λειτουργίας/αντοχής σε 
διάβρωση κλπ. 

ΝΑΙ   

 

Γ3.2 ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π4Α - 2 

ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΕΙΔΟΣ 2: ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

I. ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π4Α - 2 

ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΕΙΔΟΣ 2: ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1.1 Ο φορτωτής θα χρησιμοποιείται για τις 
καθημερινές εργασίες της μονάδας. 
Πιο συγκεκριμένα για τις παρακάτω εργασίες: 

· Ώθηση απορριμμάτων στο κανάλι 
συλλογής 

· Φόρτωση – εκφόρτωση απορριμμάτων 
σε κοντέινερ ύψους 2800 mm 

ΝΑΙ   

1.2 Ο υπό προμήθεια φορτωτής θα είναι καινούργιος, 
αμεταχείριστος, πρόσφατης κατασκευής 
αναγνωρισμένου κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

1.3 Κατά την παράδοση του μηχανήματος θα πρέπει 
να παραδοθεί και η έγκριση τύπου. 

ΝΑΙ   

2. ΕΙΔΙΚΑ 

2.1 Γενικά, τύπος, μέγεθος 

Ο φορτωτής θα είναι τροχοφόρος. Η λειτουργία 
της εξάρτησης του φορτωτή, θα είναι υδραυλική. 
Το βάρος λειτουργίας του θα είναι άνω των 2.300 
κιλών, το ολικό μήκος μικρότερο των 3.20μ, το 
ύψος του χωρίς φάρο μικρότερο των 2,0μ. και το 
ολικό πλάτος μικρότερο των 1,60μ. 
Μέσω ταχυσυνδέσμου στη θέση του κάδου 
φόρτωσης θα προσαρμόζονται και θα 
λειτουργούν διάφορα εξαρτήματα εργασίας ( 
σκούπα, κάδος με αρπάγη κλπ.)  με αντίστοιχη 
παροχή και χειριστήρια. 
Σε καμία περίπτωση κοιλότητες του πλαισίου δεν 
θα αποτελούν δεξαμενές καυσίμου ή υδραυλικού 
λαδιού. 

ΝΑΙ   

2.2  Κινητήρας 

Ο κινητήρας θα πρέπει να καλύπτει τις ποιο 
πρόσφατες προδιαγραφές ρύπων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ήτοι 
EURO IIIA ή νεωτέρας. 
Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, 
υδρόψυκτος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, 
μικτής ισχύος άνω των 49 HP κατά SAE και 
ροπή θα είναι ανώτερη των 140 Nm. Η 
αποδιδόμενη ισχύς να παράγεται από κινητήρα με 
όσο το δυνατόν πιο χαμηλό κυλινδρισμό για την 
εξοικονόμηση καυσίμων. 
Οι στροφές του κινητήρα θα αυξομειώνονται  
απαραίτητα και με πεντάλ γκαζιού (ποδόγκαζο). 
Ο φορτωτής θα φέρει δεξαμενή πετρελαίου κατά 
προτίμηση πλαστική, χωρητικότητας κατά 
ελάχιστο 60 λίτρων. 

ΝΑΙ   

2.3 Σύστημα ψύξης  
Το σύστημα ψύξης, προτιμάται να εισάγει τον 
καθαρό αέρα από το άνω τμήμα των 
μηχανημάτων και να εξάγεται από τα πλαϊνά 
τμήματα του μηχανήματος ισο-κατανέμοντας τη 
ψύξη, από τη ροή του αέρα στον κινητήρα, αλλά 
και στην αντλία, διατηρώντας καθαρό το 
εσωτερικό χώρο του κινητήρα και των ψυγείων. 

Να δοθούν 
στοιχεία 
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

2.4 Ισχύς υδραυλικού συστήματος 

Η παροχή του υδραυλικού συστήματος, για 
βοηθητικά εξαρτήματα, θα είναι άνω των 55 
lt/min με πίεση τουλάχιστον των 200 bar. 
Το υδραυλικό σύστημα κίνησης να είναι 
ξεχωριστό από αυτό της φόρτωσης. 

ΝΑΙ   

2.5 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 

H μετάδοση κίνησης θα είναι υδροστατική και 
στους 4 τροχούς. Θα υπάρχουν δύο ανεξάρτητα 
υδροστατικά συστήματα κινήσεως για να 
επιτυγχάνεται με επί τόπου στροφή του 
μηχανήματος κατά 360°.  
Η μετάδοση κίνησης από τον  
κινητήρα προς τις υδροστατικές αντλίες θα 
γίνεται απαραίτητα μέσω κόμπλερ η  
καρέ και όχι με ιμάντες. 
Η ταχύτητα κίνησης εμπρός/πίσω θα είναι 
τουλάχιστον των 10 χλμ./ώρα. 

ΝΑΙ   

2.6 Χειριστήρια ελέγχου λειτουργίας 

Ο έλεγχος των κινήσεων του φορτωτή, αλλά και 
της πορείας (οδηγήσεως) του μηχανήματος θα 
γίνεται με υδραυλικά χειριστήρια τύπου joystick 

(δηλαδή για τη μετάδοση της “εντολής” κίνησης 
από τον μοχλό χειρισμού προς τις υδροστατικές 
αντλίες δεν θα υπάρχουν μηχανικά μέρη όπως 
ντίζες κ.λπ.).  
Εκτός από το χειρόγκαζο για σταθερό αριθμό 
στροφών του κινητήρα που απαιτεί η λειτουργία 
εξαρτήσεων όπως π.χ. η εξάρτηση εκσκαφής και 
διάφορα υδραυλικά εργαλεία, ο φορτωτής θα 
πρέπει να έχει απαραίτητα και πεντάλ γκαζιού 
(ποδόγκαζο). (επί ποινή αποκλεισμού) 

ΝΑΙ   

2.7 Σύστημα πέδησης 

H βασική πέδηση θα γίνεται από το υδροστατικό 
σύστημα του μηχανήματος. H στάθμευση 
(parking) θα γίνεται μέσω δισκοφρένων που θα 
ενεργοποιούνται, κατά προτίμηση με ηλεκτρικό 
τρόπο. 
H κινούμενη μπάρα λειτουργίας / ασφάλειας 
χειρισμού, θα ακινητοποιεί το μηχάνημα με 
όμοιο τρόπο.  

Να δοθούν 
στοιχεία 

  

2.8 Σύστημα φόρτωσης- φορτωτή 

Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος θα έχει 
τοποθετηθεί εξάρτηση φορτωτή, υδραυλικής 
λειτουργίας, υψηλών απαιτήσεων.  
Θα διαθέτει σύστημα ταχείας 
σύνδεσης/αποσύνδεσης του κάδου φόρτωσης και 
των λοιπών εξαρτήσεων. 
Ο κάδος φορτωτή θα είναι χωρητικότητας 
τουλάχιστον 0,6 m3

. 

- Φορτίο εργασίας του μηχανήματος θα είναι 
περίπου 600 κιλά. 

- Φορτίο ανατροπής τουλάχιστον 1.100 κιλά 

Οι υδραυλικές σωληνώσεις θα είναι κατά 

ΝΑΙ   
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

προτίμηση προστατευμένες. 

2.9 Καμπίνα χειρισμού και άλλα στοιχεία 

Το στέγαστρο του χειριστή θα είναι μεταλλικού 
τύπου, ασφαλείας ROPS και FOPS, με στάθμη 
ηχητικής πίεσης (θορύβου) στο εσωτερικό, την 
ελάχιστη δυνατή. 
Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, 
με οπτικοακουστικές ενδείξεις που κρίνεται 
απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία και 
αποφυγή βλαβών, με σύστημα αυτοδιάγνωσης 
αυτών. H πληρότητα του πίνακα ελέγχου θα 
εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 
Θα διαθέτει, επίσης, πλήρες ηλεκτρικό σύστημα 
φωτισμού πορείας σύμφωνα με τον ισχύοντα 
KOK (πχ.  φώτα πορείας κλπ). 
Θα διαθέτει ζώνη ασφαλείας ή μπάρα ασφαλείας 
χειριστού η οποία στην όρθια θέση θα 

απενεργοποιεί τις κινήσεις του μηχανήματος και 
θα ενεργοποιεί το σύστημα φρένων στην 
περίπτωση εξόδου του χειριστή από τον θάλαμο. 

ΝΑΙ   

2.10 Σύστημα καυσαερίων 

Για λόγους ασφαλείας και λόγω του ότι θα 
εργάζεται σε κλειστό χώρο με προσωπικό 
εργασίας, η εξάτμιση θα να είναι κάθετη και θα 
καταλήγει πάνω από την οροφή του πλαισίου. Θα 
φέρει πλέγμα προστασίας για εγκαύματα. (επί 
ποινή αποκλεισμού)  

ΝΑΙ   

3. ΛΟΙΠΑ 

3.1 Τεκμηρίωση 

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από: 
Ø Σειρά εργαλείων συντηρήσεως. 

Ø Τεχνικό Εγχειρίδιο Χειρισμού και 
Συντηρήσεως στην Ελληνική. 

Ø Τεχνικό Εγχειρίδιο Επισκευών στην 
Ελληνική ή/και Αγγλική σε CD.  

Ø Εικονογραφημένο Κατάλογο 
Ανταλλακτικών στην Ελληνική ή/και 
Αγγλική σε CD. 

Ø Πυροσβεστήρα. 

Ø Φαρμακείο. 

Ø Τρίγωνο. 

ΝΑΙ   

II. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Το περονοφόρο όχημα θα χρησιμοποιείται για τις 
καθημερινές εργασίες της μονάδας. Πιο 
συγκεκριμένα θα πρέπει να είναι κατάλληλο ώστε 
να επιτελεί τα εξής: 

Ø την ανύψωση, μεταφορά και άδειασμα 
κλωβών προσωρινής αποθήκευσης 

Ø την μεταφορά και ανύψωση δεμάτων 
πρεσαρισμένων ανακυκλωμένων 

υλικών και την απόθεσή τους μέσα σε 
container.  

ΝΑΙ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π4Α - 2 

ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΕΙΔΟΣ 2: ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Ø Την προώθηση υλικών και το στοίβαγμα 
τους. 

Σημείωση 1 

Οι διαστάσεις των κλωβών θα είναι τουλάχιστον 
1,5m x 1,5m x 1,5m.  

Το μικτό βάρος τους εκτιμάται σε 1500kg.  
Σημείωση 2 

Τα δέματα πρεσσαρισμένων ανακυκλώσιμων 
υλικών είναι διαστάσεων τουλάχιστον 750mm x 
1100mm (πλάτος x ύψος) με 

βάρος ανά μπάλα έως 1500kg. 

1.2 Το υπό προμήθεια περονοφόρο όχημα θα είναι 
καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης 
κατασκευής αναγνωρισμένου κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

1.3 Κατά την παράδοση του μηχανήματος θα πρέπει 
να παραδοθεί και η έγκριση τύπου. 

ΝΑΙ   

2. ΕΙΔΙΚΑ 

2.1 Γενικά, τύπος, μέγεθος 

Το περονοφόρο όχημα θα είναι τροχοφόρο. Η 
λειτουργία της ανύψωσης των περονών, θα είναι 
υδραυλική.  
Θα φέρει διπλό ή τριπλό ιστό ανύψωσης με 
ονομαστική ανυψωτική ικανότητα τουλάχιστον 
3500kg. 

Το μέγιστο ύψος του θα είναι 2500mm με 
συμπτυγμένο ιστό, 4600mm με ανυψωμένο ιστό. 
Το βάρος του περονοφόρου χωρίς φορτίο θα είναι 
τουλάχιστον 4700kg. 

Το όχημα θα έχει ταχύτητα με μέγιστο φορτίο 
άνω των 18km/h. 

Η εξωτερική ακτίνα στροφής του θα είναι κατά 
μέγιστο 2,5m. 

Η ικανότητα αναρίχισης θα είναι άνω του 16% με 
πλήρες φορτίο. 

ΝΑΙ   

2.2  Κινητήρας 

Θα είναι πετρελαιοκίνητος, υδρόψυκτος, νέας 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μικτής ισχύος άνω 
των 35KW ( στις 2600 rpm )κατά SAE και ροπής 
άνω των 150Nm (1600rpm) κατά SAE. Η 
αποδιδόμενη ισχύς να παράγεται από κινητήρα με 
όσο το δυνατόν πιο χαμηλό κυλινδρισμό για την 
εξοικονόμηση καυσίμων. 
Η εισαγωγή του αέρα θα γίνεται από ψηλά όπου 
ο αέρας είναι καθαρότερος και θα 
περιλαμβάνεται ειδικό κυκλωνικό φίλτρο αέρα 

ΝΑΙ   

2.3 Σύστημα ψύξης  
Το σύστημα ψύξης πρέπει να είναι κατάλληλο 
για την ψύξη του μηχανήματος, ενώ θα φέρει 
ψυγείο με ειδικά διαμορφωμένες κυψέλες για 
καλύτερη ψύξη και ευκολότερο καθαρισμό. 

ΝΑΙ   

2.4 Πίεση υδραυλικού συστήματος 

Η πίεση του υδραυλικού συστήματος θα είναι 
μεγαλύτερη από 17 Mpa (psi). 

ΝΑΙ   



  82

     

ΠΙΝΑΚΑΣ Π4Α - 2 

ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΕΙΔΟΣ 2: ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Θα εξασφαλίζει στο περονοφόρο ταχύτητα 
ανύψωσης των περόνων σε πλήρες φορτίο, 
μεγαλύτερη από 0,35m/s 

2.5 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 

H μετάδοση κίνησης θα γίνεται μέσω ενός 
πλήρως αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων (με 1 
ταχύτητα για την εμπρόσθια πορεία και μία 
ταχύτητα για την οπισθοπορεία), εφοδιασμένο με 
υδραυλικό μετατροπέα ροπής (TORQUE 

CONVERTER) και ειδικό πεντάλ micro inching.  

Θα έχει μετάδοση κίνησης στους 2 πρόσθιους 
τροχούς. 

ΝΑΙ   

2.6 Χειριστήρια ελέγχου λειτουργίας 

Οι λειτουργίες του υδραυλικού συστήματος του 
μηχανήματος θα γίνονται με υδραυλικά 
χειριστήρια και δεν θα μεσολαβεί ηλεκτρική 
εντολή. 
Το μηχάνημα θα έχει 1 ταχύτητα 
εμπροσθοπορείας και 1 ταχύτητα οπισθοπορείας. 

ΝΑΙ   

2.7 Σύστημα πέδησης 

H βασική πέδηση με υδραυλικά φρένα. H 
στάθμευση (parking) θα γίνεται με μηχανικά 
φρένα. 

ΝΑΙ   

2.8 Σύστημα περονών 

Θα φέρει σύστημα ανύψωσης με περόνες 
ελάχιστων διαστάσεων 1200mm σε μήκος και 
150mm σε πλάτος έκαστης. 
Το ύψος ανύψωσης περονών θα είναι κατ’ 
ελάχιστο 3200mm. 

Το πάχος των περονών θα είναι τουλάχιστον 
50mm. 

Η μεταξύ των περονών απόσταση δεν θα 
ξεπερνάει τα 1200mm. 

Καθώς το μηχάνημα θα είναι εξοπλισμένο εξ’ 
αρχής με περιστρεφόμενη αρπάγη, για να 
χρησιμοποιηθούν οι περόνες θα πρέπει να 
αφαιρείται πρώτα η αρπάγη για να τοποθετούνται 
κατόπιν οι περόνες. Για τον σκοπό αυτό η 
υδραυλική σύνδεση της αρπάγης με το μηχάνημα 
θα πρέπει να γίνεται μέσω ταχυ-συνδέσμων για 
ευκολότερη αφαίρεσή της από το μηχάνημα.   

ΝΑΙ   

2.9 Καμπίνα χειρισμού και άλλα στοιχεία 

Το όχημα θα φέρει  
Ø ανοικτό προστατευτικό πλαίσιο 

χειριστού 

Ø κάθισμα χειριστού ρυθμιζόμενο, με 
ζώνη ασφαλείας και ρύθμιση ως προς το 
βάρος του χειριστή. 

Ø Σύστημα διακοπής της λειτουργίας του 
υδραυλικού συστήματος όταν ο 
χειριστής δεν κάθεται στο κάθισμα 

Ø πίνακα οργάνων Ηλεκτρικός-

ηλεκτρονικός 

Ø Φωτισμό σύμφωνο με Κ.Ο.Κ. και 

ΝΑΙ   
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ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΕΙΔΟΣ 2: ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

σχετική νομοθεσία. (φώτα,φλας, φώτα 
όπισθεν, φάρος οροφής) 

Ø ηχητικά σήματα με βομβητής 
οπισθοπορείας, κόρνα 

Επιπλέον τεχνικά στοιχεία - Καθρέφτες 

Ø Βάση στήριξης πυροσβεστήρα 

Ø Πείρος ρυμούλκησης 

Ø Πρόσθετα χειριστήρια περιστροφικής 
αρπαγής 

 

2.10 Περιστρεφόμενη (360ο) αρπάγη 

Υδραυλικός μηχανισμός περιστρεφόμενης (360ο
) 

αρπάγης κατάλληλη για μπάλες σκραπ και 
άδειασμα μεταλλικών κλωβών. Η αρπάγη θα έχει 
ονομαστική ανυψωτική ικανότητα μεγαλύτερη 
από 2.400kg με κέντρο βάρους φορτίου στα 
500mm. 

Το άνοιγμα της αρπάγης θα πρέπει να είναι 
μικρότερο από 600mm στην κλειστή θέση και 
μεγαλύτερο από 1.800mm στην ανοιχτή. 
Οι διαστάσεις των βραχιόνων της θα είναι 
400mm σε ύψος και 1.200mm σε μήκος. 
Η υπολειπόμενη ανυψωτική ικανότητα του 
περονοφόρου μετά την τοποθέτηση της αρπάγης 
θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1.500kg με 
κέντρο βάρος φορτίου στα 750mm έως το 
μέγιστο ύψος ανύψωσης.  

ΝΑΙ   

3. ΛΟΙΠΑ 

3.1 Τεκμηρίωση 

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από: 
Ø Σειρά εργαλείων συντηρήσεως 

Ø Τεχνικό Εγχειρίδιο Χειρισμού και 
Συντηρήσεως στην Ελληνική  

Ø Τεχνικό Εγχειρίδιο Επισκευών στην 
Ελληνική ή/και Αγγλική 

Ø Εικονογραφημένο Κατάλογο 
Ανταλλακτικών στην Ελληνική ή/και 
Αγγλική 

Ø Πυροσβεστήρα 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π4Β – 2 

ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΙΔΟΣ 2: ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

1.1 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα παραδοθεί 
εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης. Ο τόπος παράδοσης του μηχανήματος 
θα είναι οι εγκαταστάσεις του ΚΔΑΥ Ρόδου. 

ΝΑΙ   

2. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 



  84

     

ΠΙΝΑΚΑΣ Π4Β – 2 

ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

2.1 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Το κάθε προσφερόμενο μηχάνημα θα καλύπτεται 
από 12μηνη εγγύηση καλής λειτουργίας. Η 
εγγύηση αυτή δεν θα καλύπτει βέβαια τα 
αναλώσιμα μέρη και υλικά.  

ΝΑΙ   

2.2  Εκπαίδευση 

Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εκπαίδευση των 
χειριστών και συντηρητών της επιχείρησης στον 
χειρισμό και συντήρηση του κάθε μηχανήματος. 
Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει: 

Ø Εξοικείωση με το μηχάνημα και 
ονοματολογία 

Ø Οδήγηση του μηχανήματος 

Ø Χειρισμός του μηχανήματος  
Ø Καθημερινό έλεγχο 

Ø Περιοδική συντήρηση 

Ø Συνιστώμενα λιπαντικά 

Ø Προετοιμασία για μακρόχρονη 
αποθήκευση 

Η διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να είναι κατ' 
ελάχιστο πέντε (5) ημέρες. 

ΝΑΙ   

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

3.1 Διαθεσιμότητα σε ανταλλακτικά 

Η χρονική διάρκεια για τη διαθεσιμότητα 
ανταλλακτικών/αναλώσιμων ανέρχεται σε δέκα 
(10) έτη από την ημερομηνία της οριστικής 
παραλαβής του εξοπλισμού 

ΝΑΙ   

3.2  Τεχνική Υποστήριξη   
Η περίοδος της τεχνικής υποστήριξης θα έχει 
τέτοια χρονική διάρκεια, ώστε μαζί με την 
προτεινόμενη από τον διαγωνιζόμενο περίοδο 
εγγύησης καλής λειτουργίας, να ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία 
της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

3.3 Απόκριση σε περίπτωση τεχνικής βλάβης 

Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης για τη 
μετάβαση στον τόπο λειτουργίας του εξοπλισμού 
για την παροχή τεχνικής στήριξης και 
αποκατάστασης της τεχνικής βλάβης είναι οι 
δέκα (10) μέρες. 

Να δοθούν 
τιμές προς 

αξιολόγηση 

  

3.4  Λοιπά στοιχεία Τεχνικής Υποστήριξης: 
Πρόγραμμα συντήρησης – service (παρεχόμενες 
υπηρεσίες, περιοδικές συντηρήσεις: τακτικές / 
προληπτικές κατά περίπτωση του εξοπλισμού, 
διαδικασία αντιμετώπισής των τεχνικών βλαβών 
ως τα τεχνικά και άλλα μέσα για την 
αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του 
εξοπλισμού. 

Να δοθούν 
στοιχεία 

προς 
αξιολόγηση 
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Γ4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ4.1 CONTAINER ΚΑΙ ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(Συντελεστής βαρύτητας 70%) 

ΕΙΔΟΣ 1: CONTAINER ΚΑΙ ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Π4Α-1 

Ι. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINER) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

1 Γενικά χαρακτηριστικά  5 1.1, 1.2 

2 Χωρητικότητα  20 2.1 

3 Υλικά κατασκευής  5 2.2 

II. ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

1 Γενικά χαρακτηριστικά  5 1.1, 1.2 

2 Διαστάσεις, Υλικά κατασκευής  15 2.2 

 ΣΥΝΟΛΟ  50  

 

ΟΜΑΔΑ Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

(συντελεστή βαρύτητας 30 %) 

ΕΙΔΟΣ 1: CONTAINER ΚΑΙ ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Π4Β-1 

1 Παράδοση  10 1.1  

2 Εγγύηση καλής λειτουργίας   40 2.1  

 ΣΥΝΟΛΟ  50  

 

 

Γ4.2 ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(Συντελεστής βαρύτητας 70%) 

ΕΙΔΟΣ 2: ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Π4Α-1 

Ι. ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

1 Γενικά χαρακτηριστικά  0,5 1.1, 1.2, 1.3 

2 Βάρος - Διαστάσεις  3 2.1 

3 Κινητήρας - Σύστημα ψύξης  3 2.2, 2.3 

4 Ισχύς υδραυλικού συστήματος - 
Σύστημα μετάδοσης κίνησης 

 
2 

2.4, 2.5 

5 Χειριστήρια ελέγχου λειτουργίας - 
Καμπίνα χειρισμού και άλλα 
στοιχεία 

 

2 

2.6, 2.9 

6 Σύστημα πέδησης  2 2.7 

7 Σύστημα φόρτωσης- φορτωτή  6 2.8 

8 Σύστημα καυσαερίων  1 2.10 

9 Λοιπά στοιχεία  0,5 3.1 
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II. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 

1 Γενικά χαρακτηριστικά  1 1.1, 1.2, 1.3 

2 Βάρος - Διαστάσεις  5 2.1 

3 Κινητήρας - Σύστημα ψύξης  3 2.2, 2.3 

4 Πίεση υδραυλικού συστήματος - 
Σύστημα μετάδοσης κίνησης 

 
3 

2.4, 2.5 

5 Χειριστήρια ελέγχου λειτουργίας - 
Καμπίνα χειρισμού και άλλα 
στοιχεία 

 

2 

2.6, 2.9 

6 Σύστημα πέδησης  2 2.7 

7 Σύστημα περονών  5 2.8 

8 Περιστρεφόμενη (360ο) αρπάγη  8 2.10 

9 Λοιπά στοιχεία  1 3.1 

 ΣΥΝΟΛΟ  50  

 

ΟΜΑΔΑ Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

(συντελεστή βαρύτητας 30 %) 

ΕΙΔΟΣ 2: ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Π4Β-2 

1 Παράδοση  6 1.1 & 1.2 

2 Εγγύηση καλής λειτουργίας   12 2.1  

3 Εκπαίδευση  2 2.2 

4 Χρονική διάρκεια διαθεσιμότητας 
σε ανταλλακτικά  

 10 3.1  

5 Τεχνική υποστήριξη  10 3.2 

6 Χρόνος απόκρισης σε περίπτωση 
τεχνικής βλάβης 

 5 3.3 

7 Λοιπά στοιχεία  5 3.4 

 ΣΥΝΟΛΟ  50  

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Ø ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Στην Τεχνική Προσφορά ο υποψήφιος καταθέτει τους παρακάτω πίνακες αντίστοιχα συμπληρωμένους για 
κάθε προσφερόμενο ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 

1. ΠΙΝΑΚΕΣ Π5-1 ως Π5-2: «ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ»  
παρατίθενται στο  παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της διακήρυξης. 

Ø ΠΙΝΑΚΕΣ Π4Α-1 και Π4Β-1 ως Π4Α-2 και Π4Β-2 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» - παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της διακήρυξης 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

1. ΠΙΝΑΚΕΣ Π6-1 ΩΣ Π6-2: «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» συμπληρωμένοι ανά 
προφερόμενο ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - παρατίθενται στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της διακήρυξης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π5-1  «ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 1» 

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Π5 ισχύει μόνον αν είναι συμπληρωμένες ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΤΗΛΕΣ. 

Αν ο υποψήφιος είναι και κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας».  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: …… 

ΕΤΟΣ: …… 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΕΙΔΟΣ 1: CONTAINER ΚΑΙ ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ 

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ 1 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
(του κατασκευαστή) ΓΙΑ 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ 1 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

(ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) 

ΕΙΔΟΥΣ 1 

ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

(ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) 

ΕΙΔΟΥΣ  1 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1Α ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙ
Α (CONTAINER) 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

    3 

1Β ΚΛΩΒΟΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

    15 

ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………………………………………………………………………………………. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ:        ……………………………………………………….………………………… 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π5-2  «ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 2» 

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Π5 ισχύει μόνον αν είναι συμπληρωμένες ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΤΗΛΕΣ για το σύνολο των επιμέρους προμηθειών (γραμμές 1-4). 

Αν ο υποψήφιος είναι και κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας». 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: …… 

ΕΤΟΣ: …… 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΕΙΔΟΣ 2: ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ 2 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΣΧΕΔΙ
Ο ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 2 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
(του κατασκευαστή) ΓΙΑ 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ 2 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

(ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 

2 

ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

(ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 2 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2Α ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

    1 

2Β ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ     1 

ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………………………………………………………………………………………. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ: 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ:  .…………………………………………………………………………….………… 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ Π6-1  «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΟΥΣ 1» 

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Π6-1 ισχύει μόνον αν είναι συμπληρωμένες ΟΛΕΣ ΣΤΗΛΕΣ και αν υπάρχει πλήρη ταύτιση των στοιχείων στις στήλες 1 - 6 με τα 

αντίστοιχα του ΠΙΝΑΚΑ Π5-1 «ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 1» 

  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: …… 

ΕΤΟΣ: …… 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΕΙΔΟΣ 1: CONTAINER ΚΑΙ ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΣΧΕΔΙΟ 
ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 1 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ (του 
κατασκευαστή) 

ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ 1 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

(ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
Σ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) 
ΕΙΔΟΥΣ 1 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 23% (€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

23% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1Α ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙ
Α (CONTAINER) 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

   3     

1Β ΚΛΩΒΟΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

   15     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς)  € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως)  

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% (αριθμητικώς)  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% (ολογράφως)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 ΜΕ ΦΠΑ 23% (αριθμητικώς)  € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  ΕΙΔΟΥΣ 1 ΜΕ ΦΠΑ 23% (ολογράφως)  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π6-2  «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΟΥΣ 2» 

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Π6-2 ισχύει μόνον αν είναι συμπληρωμένες ΟΛΕΣ ΣΤΗΛΕΣ και αν υπάρχει πλήρη ταύτιση των στοιχείων στις στήλες 1 - 6 με τα 

αντίστοιχα του ΠΙΝΑΚΑ Π5-2 «ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 2» 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: …… 

ΕΤΟΣ: …… 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΕΙΔΟΣ 2: ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ 2 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ 
ΣΧΕΔΙΟ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 2 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ (του 

κατασκευαστή) ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 2 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

(ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
Σ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ 2 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 23% (€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

23% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

2Α ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

   1     

2Β ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ    2     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ 2 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς)  € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ 2 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως)  

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% (αριθμητικώς)  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% (ολογράφως)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ 2 ΜΕ ΦΠΑ 23% (αριθμητικώς)  € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  ΕΙΔΟΥΣ 2 ΜΕ ΦΠΑ 23% (ολογράφως)  

ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………………………………………………………………………………………. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ: 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ:......................................………… ………………………………… 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Διαγωριδών & Αγ. Ιωάννου 1, ΤΚ 85100 Ρόδος 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  
για την ανάθεση του έργου : 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ» 

 

Αριθμός Σύμβασης : 
Συμβατικό ποσό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) : 
Προμηθευτής: 
Είδη / Ομάδα Ειδών: 
Υπηρεσία: 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ (Δ/ΝΣΗ …………………..) 
 

Στη Ρόδο σήμερα ……../.../……., στο Δήμο Ρόδου, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
αφενός ο ………………………., Δήμαρχος Ρόδου 
κάτοικος……………………………………………………………………………………, που με την 
ιδιότητά του αυτή νόμιμα εκπροσωπεί το Δήμο Ρόδου <αναφέρεται η σχετική απόφαση ή νομοθεσία>, 
ΑΦΜ <του Δήμου Ρόδου> και ΔΟΥ <του Δήμου Ρόδου> και θα καλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» 

και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία  …………………………. που εδρεύει στην ………………., οδός  
……………, 
αριθμός  …………… ΤΚ ……………, τηλέφωνο: …………… Fax: ………………, e-mail……………, 
έχει ΑΦΜ……………………., υπάγεται στη ΔΟΥ  …………………..και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
κο ………………………………………………….., κάτοικο ……………………………………, οδός 
…………….., αριθμός ……………., με ΑΔΤ ………………….., σύμφωνα με το υπ' αριθμ. ……………….. 
πρακτικό του ΔΣ (ΦΕΚ ……………. συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα) και η οποία στο εξής θα αναφέρεται 
στην παρούσα σύμβαση ως «Προμηθευτής» (ή και «Ανάδοχος»), 
λαμβάνοντας υπόψη: 
- την με αριθμό ……./……./…… διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής, 
- τον σχετικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά σε 
ευρώ, ο οποίος διενεργήθηκε την …………/………/2015, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ », 
- την με αριθμό πρωτοκόλλου ………………/2015 προσφορά του προμηθευτή (δικαιολογητικά συμμετοχής, 
φάκελος τεχνικής προσφοράς, φάκελος οικονομικής προσφοράς), η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο του 
προαναφερόμενου διαγωνισμού και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, 
- την υπ' αριθμό……………….../2015 Απόφαση του Δήμου Ρόδου, με την οποία κατακυρώθηκε στον 
«Προμηθευτή» η ανάθεση της προμήθειας του σχετικού εξοπλισμού, 
- την υπ΄αριθμό  …../2015 ανακοίνωση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο 
η εν λόγω κατακύρωση  
στοιχεία που θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης και αποτελούν με αυτήν ενιαίο 
σύνολο,  
συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : 
 

Άρθρο 1ο - Ορισμοί  

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται 
κατωτέρω. 
Προμηθευτής: ο Ανάδοχος στον οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της προμήθειας, ήτοι ο δεύτερος των 
συμβαλλομένων, ο οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρων έναντι του ΔΗΜΟΥ 
ΡΟΔΟΥ για την εκτέλεση της προμήθειας. 
Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από το ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ ή την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας στον Προμηθευτή σχετικά με την υλοποίηση της 
προμήθειας. 
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό 
που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των 
τηλεομοιοτυπιών. 
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Έργο / Προμήθεια: προμήθεια και μεταφορά του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ. 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ημέρα: η 
ημερολογιακή ημέρα. 
Επιτροπή Παραλαβής της προμήθειας: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο με βασικές αρμοδιότητες την 
επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης της προμήθειας και την παραλαβή των ειδών. 
Παραδοτέα: ο εξοπλισμός, που ο Προμηθευτής θα παραδώσει στις εγκαταστάσεις του Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ. 
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να 
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως 
αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η 
προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού 
διαστήματος. 
Προσφορά: η από  ………../………../………… προσφορά του Προμηθευτή προς το ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ και 
το περιεχόμενό της (δικαιολογητικά συμμετοχής, φάκελος τεχνικής προσφοράς, φάκελος οικονομικής 
προσφοράς) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. 
Σύμβαση: είναι η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την 
εκτέλεση της προμήθειας, ως και όλα τα συνημμένα σ' αυτήν προσαρτήματα, τεύχη και λοιπά έγγραφα, ήτοι 
η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το τεύχος Διακήρυξης, η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του 
Προμηθευτή, η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και όλες οι επιστολές και έγγραφα που 
αντηλλάγησαν μεταξύ των συμβαλλομένων και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης. 
Συμβατικά τεύχη: Το τεύχος της Σύμβασης μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ και του Προμηθευτή, καθώς 
και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν, τα οποία περιλαμβάνουν την Τεχνική και 
Οικονομική Προσφορά του Προμηθευτή, τη Διακήρυξη, την απόφαση κατακύρωσης και όλες οι επιστολές 
που αντηλλάγησαν μεταξύ των συμβαλλομένων και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης. 
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό οικονομικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας. 
 

Άρθρο 2ο - Αντικείμενο και διάρκεια Σύμβασης - χρόνος παράδοσης 

2.1 Με την παρούσα, ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ αναθέτει και ο προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της συμβατικής 
αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω, την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. …..…./..-...-…., 
προσφορά του Προμηθευτή σε συνδυασμό με τους όρους της με αριθμ. ……/……./2015 διακήρυξης και την 
υπ' αριθμ ……………………απόφαση κατακύρωσης του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ. 
2.2 Όλοι οι όροι της Διακήρυξης και της προσφοράς αποτελούν ουσιώδεις όρους της παρούσας Σύμβασης 
και σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του δεύτερου συμβαλλόμενου, το πρώτο μέρος δικαιούται, πέραν 
των προβλεπομένων από το νόμο ποινών, να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 
2.3 Ισχύς της σύμβασης: Η Σύμβαση έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι την 
ολοκλήρωση της εκτέλεσης της, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής του συμβατικού τιμήματος (αφού 
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχών κυρώσεις ή εκπτώσεις) και της αποδέσμευσης των σχετικών εγγυήσεων 
κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα. 
2.4 Χρόνος παράδοσης: Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλα τα 
παραπάνω και αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας αυτής εντός τεσσάρων (4) μηνών από την 
υπογραφή της παρούσας, αναγνωρίζοντας ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης και της υπ' αριθμ. 
……/……./2015 Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της που αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της) είναι κύριοι και βασικοί. 
Αν δεν τηρηθεί οι παραπάνω προθεσμία, επιβάλλονται στον Προμηθευτή οι κυρώσεις που προβλέπονται 
από το Άρθρο 27 της Διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία 

2.5 Αντικείμενο της Σύμβασης: Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά στις εγκαταστάσεις 
του Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου, διενέργεια δοκιμών λειτουργίας, εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των 
μηχανημάτων και παράδοσή σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας των ΕΙΔΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ που περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Π7 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ - 
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ - ΤΙΜΩΝ» (κατ' είδος, κωδικό, ποσότητα, τιμή μονάδος και συνολική αξία) και πληρούν τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους της υπ' αριθμ. ……/……./2015 Διακήρυξης, σε συνδυασμό με την 
Τεχνική Προσφορά του Προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. 
2.6 Το σύνολο του ποσού που θα καταβληθεί στον προμηθευτή για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών 
του που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση, ανέρχεται σε …………………….ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.  
…………………………….. Ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία τιμών του παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Π7. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π7   «ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ - ΤΙΜΩΝ»  
  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: …… 

ΕΤΟΣ: …… 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΕΙΔΟΣ 1: CONTAINER ΚΑΙ ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΣΧΕΔΙΟ 
ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 1 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ (του 
κατασκευαστή) 

ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ 1 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

(ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
Σ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) 
ΕΙΔΟΥΣ 1 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 23% (€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

23% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1Α ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 
(CONTAINER) 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

   3     

1Β ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

   15     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς)  € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως)  

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% (αριθμητικώς)  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% (ολογράφως)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 ΜΕ ΦΠΑ 23% (αριθμητικώς)  € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  ΕΙΔΟΥΣ 1 ΜΕ ΦΠΑ 23% (ολογράφως)  
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: …… 

ΕΤΟΣ: …… 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΕΙΔΟΣ 2: ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ 2 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ 
ΣΧΕΔΙΟ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 2 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ (του 

κατασκευαστή) ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 2 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

(ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
Σ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ 2 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 23% (€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

23% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

2Α ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

   1     

2Β ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ    2     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ 2 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς)  € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ 2 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως)  

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% (αριθμητικώς)  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% (ολογράφως)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ 2 ΜΕ ΦΠΑ 23% (αριθμητικώς)  € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  ΕΙΔΟΥΣ 2 ΜΕ ΦΠΑ 23% (ολογράφως)  
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2.6.1 Οι ανωτέρω τιμές αφορούν στην παράδοση των ανωτέρω ειδών, με ευθύνη, μέριμνα και 
δαπάνη του προμηθευτή. 
2.6.2 Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν αναλυτικά την αξία του εξοπλισμού, τα έξοδα μεταφοράς 
του μέχρι και εντός του χώρου εγκατάστασής τους, τα έξοδα εγκατάστασης, συνδέσεων, ρυθμίσεων, 
δοκιμών και θέσης σε πλήρη λειτουργία αυτού, την επίδειξη του λειτουργίας του εξοπλισμού και την 
εκπαίδευση του προσωπικού του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, την παροχή ανταλλακτικών, αναλώσιμων και 
υπηρεσιών συντήρησης / επισκευής για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών μετά την οριστική 
παραλαβή, την επαναφορά της ποιότητας των χώρων εγκατάστασης του εξοπλισμού όπως ήταν πριν 
τις εργασίες εγκατάστασής του (χωρίς κακοτεχνίες κ.α.) όπου αυτές απαιτούνται, την απόθεση των 
άχρηστων υλικών που θα προκύψουν κατά την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, σε 
σημεία που θα υποδείξει ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, περιλαμβάνουν δε επί πλέον τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, 
τον φόρο εισοδήματος και τον αναλογούντα ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ……/……./2015 
Διακήρυξη και την προσφορά του Προμηθευτή 

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν επίσης κάθε αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Προμηθευτή ή τρίτων, και η οποία βαρύνει 
αποκλειστικά τον ίδιο. 
2.7 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ακολουθήσει τους ίδιους κωδικούς των ΕΙΔΩΝ 
εξοπλισμού της προσφοράς του (όπως αναφέρονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ Π5 
«ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ και Π6 «ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»), στη Σύμβαση, στη διακίνηση (δελτία αποστολής) 
και την τιμολόγηση. 
 

Άρθρο 3ο - Τεχνικά χαρακτηριστικά - όροι παράδοσης και παραλαβής  

3.1 Προέλευση των ΕΙΔΩΝ και των τμημάτων που τα απαρτίζουν: Τα ΕΙΔΗ και ο 
εξοπλισμός που τα απαρτίζουν τα οποία θα προμηθεύσει ο ανάδοχος θα είναι προέλευσης και 
κατασκευής του εργοστασίου / των εργοστασίων που αναφέρεται / αναφέρονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ Π5 
«ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ και Π6 «ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ της Διακήρυξης και του ως άνω 
ΠΙΝΑΚΑ Π7 «ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ – ΤΙΜΩΝ» της σύμβασης. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τα υπό προμήθεια ΕΙΔΗ θα πληρούν τις προδιαγραφές και λοιπές 
τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Σε περίπτωση διαφορών 
μεταξύ των προδιαγραφών της διακήρυξης και των προδιαγραφών της Τεχνικής Προσφοράς, 
υπερισχύει η Τεχνική Προσφορά (συμπληρωμένοι για το συγκεκριμένο ΕΙΔΟΣ / ΕΙΔΗ του άρθρου 2 
της σύμβασης ΠΙΝΑΚΕΣ Π4Α και Π4Β «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» και «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» αντίστοιχα) 
βάσει της οποίας έχει γίνει η τεχνική αξιολόγηση. 
3.2 Για τις ανάγκες της παραλαβής της προμήθειας θα συσταθεί Επιτροπή Παραλαβής, με βασικές 
αρμοδιότητες την επίβλεψη της καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης και την παραλαβή των 
ειδών. 
3.3 Παράδοση - παραλαβή ειδών: Ο Προμηθευτής υποχρεώνεται να παραδώσει τον εξοπλισμό 
στις εγκαταστάσεις του Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου. 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής. Η 
αποστολή των ειδών θα γίνει με ευθύνη του Προμηθευτή. 
3.3.1 Η σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού θα γίνει το αργότερο 
δέκα πέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την παράδοσή του εξοπλισμού στο Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου. 
Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει γραπτώς την Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου που εκτελεί 
την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημερομηνία 
που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της 
φόρτωσης των ειδών, προκειμένου να ετοιμασθούν οι χώροι που θα εγκατασταθούν τα είδη. 
3.3.2 Στην περίπτωση κατά την οποία συμβατικό είδος κρίνεται απορριπτέο, ο Προμηθευτής 
υποχρεούται να το αντικαταστήσει, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. 
Στην περίπτωση δε, κατά την οποία το είδος αυτό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της 
Σύμβασης, κρίνεται όμως από την Επιτροπή παραλειπτέο, ο Προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην 
αποκατάσταση των αποκλίσεων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε 
έκπτωση επί της συμβατικής τιμής εφόσον αποφασιστεί παραλαβή με έκπτωση. 
3.3.3 Η παράδοση του εξοπλισμού, ο οποίος θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλος για τη χρήση 
που προορίζεται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο 
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μέχρι της οριστικής παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών εκτός αν η φθορά ή καταστροφή προέλθει 
αποδεδειγμένα από υπαιτιότητα του προσωπικού του Δήμου Ρόδου. 
Επιπλέον, ο Προμηθευτής οφείλει να παραδίδει μαζί με τον εξοπλισμό εγχειρίδια χρήσης ή άλλο 
κατάλληλο έντυπο (και ηλεκτρονικό) υλικό με οδηγίες χρήσης και συντήρησης αυτών στην 
ελληνική γλώσσα καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο ή βοήθημα, το οποίο βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας πρέπει να συνοδεύει τα είδη της προμήθειας, στην ελληνική γλώσσα. 
3.3.4 Προϋπόθεση για την παραλαβή των ειδών είναι: 

· η διενέργεια από τον Προμηθευτή των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων λειτουργίας του 
εξοπλισμού μετά την εγκατάστασή του, 

· η διαπίστωση της καλής κατάστασης των ειδών και της συμφωνίας των τεχνικών τους 
χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, τους όρους της Σύμβασης, 
την τεχνική προσφορά και τα τεχνικά φυλλάδια των εκάστοτε ειδών, 

· η επίδειξη της λειτουργίας τους και εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του εξοπλισμού, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και 

· η παράδοση του εξοπλισμού σε κατάσταση άρτιας λειτουργίας. 

Για το σκοπό αυτό, ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας έναν (1) 
τουλάχιστον εξειδικευμένο υπάλληλό του, εφόσον του ζητηθεί. 
Ο προμηθευτής οφείλει να συμμορφωθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών προς 
τις υποδείξεις της Επιτροπής Παραλαβής. 

§ επίδειξη της λειτουργίας τους, 

§ η εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου στη χρήση τους  

§ η παράδοση των σχετικών εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (OPERATIONAL 

MANUAL / SERVICE AND MAINTENANCE MANUAL) στην ελληνική γλώσσα 

§ η παράδοση επίσημων καταλόγων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με όλους τους κωδικούς 
ανταλλακτικών των κατασκευαστριών εταιρειών 

3.4 Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται κατά το αυτού ύστερα από αίτημα του Προμηθευτή 
και απόφαση του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την 
επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρα 27 και 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν 
λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί η προμήθεια, ο προμηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων των άρθρων 34 
και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο 
όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 

αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού έργου. Στις περιπτώσεις 
μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
Η μετάθεση του χρόνου παράδοσης πρέπει σε κάθε περίπτωση να τύχει 
προέγκρισης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου. 
 

Άρθρο 4ο - Ποινικές ρήτρες - εκπτώσεις μέχρι την παραλαβή της προμήθειας 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της προμήθειας με υπαιτιότητα του Προμηθευτή 
επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 27 της Διακήρυξης και με τα παρακάτω: 
1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα υλικά δεν παραδοθούν σύμφωνα 

με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα 

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27 της Διακήρυξης. 

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει 
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στο ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ. 

3. Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Προμηθευτή αν δεν εκπληρώνει ή 
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή 
εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
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4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με 
Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

5. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη 
πληρωμή του Προμηθευτή. 

6. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές 
προθεσμίες μόνο αν η προμήθεια περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες 
καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν 
βαρύνουν τον Προμηθευτή επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που 
έχουν επιβληθεί. 

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 5ο - Τρόπος πληρωμής - κρατήσεις  

5.1 Η δαπάνη της σύμβασης έχει εγγραφεί και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ ΕΠ0678 με 
κωδικό 2011ΕΠ06780043. Το έργο που γίνεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους 
και από το Ταμείο Συνοχής. 
5.2 Οι πληρωμές στον προμηθευτή υπόκεινται στις διατάξεις που ισχύουν για έργα που 
χρηματοδοτούνται από το Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και δεν επιβαρύνονται με 
κρατήσεις, εκτός της παρακράτησης του φόρου εισοδήματος 4 % επί της συμβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. και της κράτησης Ν. 4013/2012 ύψους 0,10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς 
Φ.Π.Α 
5.3 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του εξοπλισμού και οι οποίοι αναφέρονται 
αναλυτικά στο Άρθρο 29 του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Α της Διακήρυξης του διαγωνισμού. 
5.4 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος της προμήθειας μπορεί να γίνει με έναν από του 
παρακάτω τρόπους:  
- Με χορήγηση έντοκης προκαταβολής εφόσον ο ανάδοχος το επιθυμεί, μέχρι το 50% της 

συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., μετά την υπογραφή της σύμβασης και με κατάθεση ισόποσης 
εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. Σημειώνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την 
παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον Ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 
προκαταβολής. Στην περίπτωση που προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται 
με κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, το ύψος τη οποίας θα καλύπτει την διαφορά μεταξύ του ποσού 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (άρ. 25, παρ. 15 του 
Ν.3614/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 4ο του Ν.4156/2013).  
Η εγγυητική προκαταβολής θα περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει και την καταβολή τόκου επί του 
ποσού της προκαταβολής σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης του εξοπλισμού που 
προβλέπει η σύμβαση. Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα είναι εντόκως και σύμφωνα με τα 
άρθρα 26 παρ. 3, 33 παρ. 5 και 6 και άρθρο 35 παρ. 5 εδ. ε του ΕΚΠΟΤΑ.  
Ο συμψηφισμός της προκαταβολής πραγματοποιείται σε επόμενη πληρωμή και πάντως πριν την 
οριστική παραλαβή του έργου. Η εγγυητική επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ από την Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από προηγούμενη 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συμβαλλόμενους. 
Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό 
διάστημα υπολογιζόμενο από τη ημερομηνία λήψεως αυτής μέχρι την ημερομηνία οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής,  το ύψος του οποίου καθορίζεται  με απόφαση του αρμόδιου 
Υπουργού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α). 
Ο τόκος της προκαταβολής θα υπολογίζεται (σύμφωνα με την Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών 
με αρ. 2/51557/0026/10-09-2001 ΦΕΚ 1209/Β/01) με βάση το επιτόκιο των έντοκων γραμματίων του 
Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες που ισχύει κατά το 
χρόνο έκδοσης του χρηματικού εντάλματος ή της επιταγής και θα παραμείνει σταθερό μέχρι την 
εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 
- Χωρίς χορήγηση προκαταβολής και με πληρωμή του 100% της συμβατικής αξίας (αφού 
αφαιρεθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις), μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
του εξοπλισμού, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα 
δικαιολογητικά. 
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5.5 Η πληρωμή της αξίας του εξοπλισμού στον Προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή 

από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της πλήρους εγκατάστασης και παράδοσης του συνολικού 
εξοπλισμού, σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας, τη διενέργεια δοκιμών, την 
επίδειξη λειτουργίας και χειρισμού του, την εκπαίδευση  του προσωπικού και την εκπλήρωση όλων των 
λοιπών συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας στον ανάδοχο γίνεται μετά την υποβολή όλων των απαραιτήτων 
για την πληρωμή δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί, 
σύμφωνα με τον νόμο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
5.6 Φόρος και κρατήσεις  υπέρ τρίτων 

Ο φόρος εισοδήματος και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων που βαρύνουν τον Ανάδοχο έχουν ως εξής:  
1. Φόρος εισοδήματος 4% του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43Α/22-3-94) στο 100% της 

καθαρής αξίας της προμήθειας (χωρίς την κράτηση υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και χωρίς ΦΠΑ).  

2. Κράτηση υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% (βάσει παρ. 3 άρθρου 4 
του Ν. 4013/2012) στην αξία της προμήθειας προ ΦΠΑ  

Ο ΦΠΑ που αναλογεί στη συμβατική αξία, θα καταβληθεί από τον προμηθευτή στο Δημόσιο Ταμείο, 
σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις. 
Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  
5.7 Δικαιολογητικά  πληρωμής  
Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του 
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, 
πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών 

δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.  
5.7.1 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 
36 και 37 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και το άρθρο 242 παρ. 4α του Ν. 4072/2011. 
Η ευθύνη της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στον φορέα θα γίνει από 
τον προμηθευτή σε συνεργασία με τον φορέα. 
5.7.2 Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, βαρύνεται με 
όλους τους φόρους, τέλη, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 
οργανισμών που ισχύουν. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές 
άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων 
(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών 
εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες ως άνω διατάξεις. Τυχόν 
τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει 
την Αναθέτουσα Αρχή. 

Διευκρινίζεται ότι δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από τον 
προμηθευτή, στην αρμόδια Υπηρεσία αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από 
τα οποία να προκύπτει ανυπαρξία οφειλής της επιχείρησης. 

5.7.3 Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής: 
i. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εις τριπλούν που να αναφέρεται η 

ένδειξη «εξοφλήθηκε». 
ii. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 

iii. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, των ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (OPERATION MANUALS) (όπου 
υπάρχουν) στα Ελληνικά, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  των ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και της 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ των ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ. Σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο 
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη σύμφωνα με το άρθρο 29 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 

iv. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. 

v. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ. 
vi. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αξίας 4% 

επί του καθαρού ποσού (δηλαδή χωρίς Φ.Π.Α.). 

xi. Στην πρώτη πληρωμή ο Προμηθευτής κατατεθεί και παραστατικό 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ από τράπεζα που θα αφορά την πληρωμή των δημοσιεύσεων της 
περίληψης της Διακήρυξης στο νομαρχιακό τύπο.  

xii. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, εάν το τιμολόγιο δεν 
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φέρει την ένδειξη ότι εξοφλήθηκε.  
xiii. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ της κράτησης 0,10% της συνολικής αξίας 

προ ΦΠΑ (βάσει παρ. 2β άρθρου 238 του Ν. 4072/2012  - ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012) ως και 
των άλλων νόμιμων υπέρ τρίτων κρατήσεων, όπως ισχύουν. 

xiv.  Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί σύμφωνα με τον νόμο 

 

Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή θα γίνει μετά την ημερομηνία εκδόσεως του 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.  
5.8 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ακολουθήσει τους ίδιους κωδικούς των ειδών εξοπλισμού της 
προσφοράς του, στα δελτία αποστολής και στην τιμολόγηση. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται 
σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι πέρα των εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 και βάση των νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής και 
λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στα άρθρα 36 και 37 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και την ισχύουσα 
νομοθεσία και μετά από έγκριση σχετικού χρηματικού εντάλματος. 
5.9 Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά 
εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της 
προμήθειας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της 
σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. 
5.10 Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς το ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ κατά 
τη διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως 
εκπροσώπου ("project leader"). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα 
μεριμνά για την καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου 
στο υλοποιηθέν τμήμα της προμήθειας. Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ δεν υπέχει καμία ευθύνη για την 
προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ' 
οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της 
Ενώσεως / Κοινοπραξίας. 
Η πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν προέγκρισης 
της δαπάνης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου. 
 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις  

6.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης, ο Προμηθευτής κατέθεσε στο ΔΗΜΟ 
ΡΟΔΟΥ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς 
τον Φ.Π.Α., με στοιχεία: Νο ………. , ποσού ……………..€, ημερομηνία έκδοσης 
…………………..της Τράπεζας ………………….., ισχύος αορίστου χρόνου (δηλαδή, θα ισχύει 
μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα), η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της υπ' αριθμ. …../…../…… Διακήρυξης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
εξοπλισμού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Σε 
περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση τμηματικά, η 
εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, κατά ποσό που 
αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ με την έγγραφη 
ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Προμηθευτή σε περίπτωση 
παράβασης κάποιου όρου της παρούσας Σύμβασης ή/και της Διακήρυξης και σε διάστημα πέντε (5) 
ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. 
6.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού, ο 
Προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
της Σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. 
Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας πρέπει να είναι ποσού ίσου με το 10% επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α., του εξοπλισμού που παραδόθηκε από τον Προμηθευτή, ήτοι 
ποσού …………………………..€. 
6.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Εφόσον έχει ζητηθεί από τον ανάδοχο τότε του χορηγείται προκαταβολή η οποία είναι έντοκη και 
μπορεί να φτάνει μέχρι το 50% της σ υ μ β α τ ι κ ή ς  αξίας,  χωρίς Φ.Π.Α. Για τη λήψη της, ο 
ανάδοχος πρέπει μετά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή 
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προκαταβολής. Σημειώνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 21.3 
της παρούσας καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον Ανάδοχο, χωρίς να 
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος 
προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, το ύψος τη οποίας θα 
καλύπτει την διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλόμενης προκαταβολής (άρ. 25, παρ. 15 του Ν.3614/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 4ο 
του Ν.4156/2013).  
Η προκαταβολή επιβαρύνεται από την καταβολή της  με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με 
απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247Α) και ακολουθεί τη διακύμανση του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 
δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0.25 ποσοστιαίες μονάδες, μετά την έκδοση της 
2/51.557/0026/10.0.01 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. 
Η εγγυητική προκαταβολής θα περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει και την καταβολή τόκου επί 
του ποσού της προκαταβολής σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης του 
εξοπλισμού που προβλέπει η σύμβαση.  
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 3 
εδ. 11 του ΕΚΠΟΤΑ να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά το χρόνο που 
η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να παραλάβει τα ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, πλέον δύο (2) μήνες.  
Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
από την Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου και από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  
Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν μέχρι την 
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ συμψηφίζεται κατά την εξόφληση 
της συμβατικής αξίας. 
Το κείμενό της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι σύμφωνα με το αναφερόμενο 
στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ  ΣΤ της παρούσας διακήρυξης. 
 

Άρθρο 7ο - Εκχωρήσεις - μεταβιβάσεις - υποχρεώσεις προμηθευτή  

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 
με τον ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 

2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Προμηθευτή, ο 
οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην 
υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

3. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την προμήθεια, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες 
τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει. 

4. Ο Προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή 
απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το νόμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ. 

6. Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και 
ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

7. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρων υπεύθυνα έναντι του ΔΗΜΟΥ 
ΡΟΔΟΥ για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. 
Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον 
στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του 
ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του 
άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της προμήθειας . 

8. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 
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υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους 
όρους. 

9. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Προμηθευτή, η Σύμβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη 
του προμηθευτή, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη 
δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 
αρμοδίου οργάνου του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ δύναται να 
καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της 
επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Προμηθευτή, η συνέχιση ή όχι της 
Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ. 

10. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή 
θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από 
την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του 
ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής (αν υπάρχει) και Καλής Εκτέλεσης 
που προβλέπονται στη Σύμβαση. 

 

Άρθρο 8ο - Κυρώσεις - έκπτωση προμηθευτή 

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην 
οποία ο προμηθευτής καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση των 
υλικών, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη 
σύμβαση. 
Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ διατηρεί την 
ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση 
από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 
Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του προμηθευτή ή 
σε περίπτωση παράβασης από τον προμηθευτή οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της 
σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ύστερα από 
πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον Προμηθευτή έκπτωτο και να 
λύσει τη Σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. 
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ. 
Σε περίπτωση έκπτωσης του Προμηθευτή καταπίπτουν υπέρ της του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ οι εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης και προκαταβολής (αν υπάρχει) και υποχρεούται ο Προμηθευτής σε 
αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη 
διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 35 
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 

Άρθρο 9ο - Τροποποιήσεις της Σύμβασης - Αναστολή - Καταγγελία και λύση της Σύμβασης 

9.1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και στο άρθρο 20.3 του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της Διακήρυξης. 
Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης γίνεται μόνον με γραπτή και ρητή συμφωνία των 
μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσης σύμβασης θα 
γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ. 
Η ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσης σύμβασης δεν θα επιφέρει ακυρότητα του 
συνόλου της Σύμβασης. 
Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από 
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης εξασφαλίζεται η εκτέλεση 
της προμήθειας όπως προδιαγράφηκε. Τέτοια αντικειμενική περίπτωση συνιστά η αντικατάσταση 
είδους το οποίο είχε αρχικά προσφέρει ο Ανάδοχος με την προσφορά του, και έως την υλοποίηση της 
προμήθειας έχει πάψει να κατασκευάζεται ή/και έχει αποσυρθεί από το εμπόριο. Δεν επιτρέπεται 
τροποποίηση των ειδών της σύμβασης για άλλους λόγους. 
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Σε κάθε περίπτωση, κάθε πιθανή τροποποίησή της Σύμβασης πρέπει να τύχει της προέγκρισης της 
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του Ν. 3614/07. 
9.2 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της 
παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα 
νομοθεσία Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται 
αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η 
ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης 
της αναστολής ο προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση 
των οποίων έχει ανασταλεί. 
 

 
9.3 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Για την προσήκουσα εκτέλεση του έργου, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η 
παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Προμηθευτή μετά 
από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Στην 
περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής πέραν της αμοιβής για την Προμήθεια που έχει εκτελέσει μέχρι τον 
χρόνο της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των 
παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά 
τελικώς παραληφθούν. 
Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης 
της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την 
ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και 
η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. 
 

Άρθρο 10ο - Εφαρμοστέο δίκαιο - επίλυση διαφορών 

 
10.1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το Κοινοτικό Δίκαιο. 
 
10.2 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' 
αφορμής της, ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ και ο Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
εξωδικαστική, φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών, πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. 
Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί 
στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με 
την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 
αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην 
παραπάνω παράγραφο. 
Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά 
Δικαστήρια, σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 
 

Άρθρο 11ο - Λοιπές Διατάξεις 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσφέρει και να τοποθετήσει στον προσφερόμενο 
εξοπλισμό, σε μόνιμη θέση, ένδειξη υπό μορφή μικρής αυτοκόλλητης ετικέτας ο τύπος, οι διαστάσεις 
και το περιεχόμενο της οποίας θα δοθεί στον Προμηθευτή από το Δήμο Ρόδου. 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Η Σ  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Σ  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  

Ονομασία Τράπεζας……………………………..……………………. 
Κατάστημα ………………………………………….……………………………….. 
(Δ/νση οδός - αριθμός T.K. FΑΧ) 
Ημερομηνία έκδοσης……………….. 
ΕΥΡΩ.......….……………………....... 
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Προς:  
ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ, Διαγωριδών & Αγ. Ιωάννου 1, ΤΚ 85100 Ρόδος 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.................….για ποσό  ΕΥΡΩ .……................. 
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 
………………..ευρώ και ολογράφως………………………..υπέρ της 
εταιρείας…………………………… ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών 
α)…………………….β)………………….κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της……/………/……….., για την 
ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια:  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ» 

ΕΙΔΟΣ/ΕΙΔΗ ……………………………………….. 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. ……..Προκήρυξή σας. 

 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 
3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το 
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 
- 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα 
αυτά. 
4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία)……………………..δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που 
περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη 
ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της 
εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το 
ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 
5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της (εταιρείας)…………………………………ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε 
τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ……….../……../……….. οπότε 
και θα επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι 
απαλλάσσετε την Τράπεζα μας από την υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα 
παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος 
της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία 
λήξης της. 
7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Η Σ  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Σ  Κ Α Λ Η Σ  

Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ  

 

Ονομασία Τράπεζας……………………………..……………………. 
Κατάστημα ………………………………………….……………………………….. 
(Δ/νση οδός - αριθμός T.K. FΑΧ) 

Ημερομηνία έκδοσης……………….. 
ΕΥΡΩ.......….……………………....... 
Προς:  
ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ, Διαγωριδών & Αγ. Ιωάννου 1, ΤΚ 85100 Ρόδος 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …………    για ποσό ΕΥΡΩ   ……….. 
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1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………….. και ολογράφως ………………………….. υπέρ της εταιρείας 
…………………………ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών 
α)………………………..β)………………………… ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή 
κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από ………………………………… σύμβασης 
που αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της……/………/………… με αντικείμενο την 
προμήθεια:  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ» 

ΕΙΔΟΣ/ΕΙΔΗ ……………………………………….. 
σύμφωνα με την υπ' αρ. ……./………. Διακήρυξη σας. 
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το 
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 
- 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα 
αυτά.  
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) …………………………. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που 
περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, 
την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, 
αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος 
του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την 
ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της (εταιρείας)................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 
επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί 
σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την 
υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού 
της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία 
σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί 
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Η Σ  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Σ                       

Κ Α Λ Η Σ  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  

Ονομασία Τράπεζας……………………………..……………………. 
Κατάστημα ………………………………………….……………………………….. 
(Δ/νση οδός - αριθμός T.K. FΑΧ) 
Ημερομηνία έκδοσης……………….. 
ΕΥΡΩ.......….……………………....... 
 

Προς:  
ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ, Διαγωριδών & Αγ. Ιωάννου 1, ΤΚ 85100 Ρόδος 

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ...…….……..…. ΓΙΑ ΠΟΣΟ 
…………..…… ΕΥΡΩ. 

1.  Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως 
αυτοφειλέτες, υπέρ της (εταιρείας)........................ ή σε περίπτωση ένωσης ή 
κοινοπραξίας υπέρ των εταιρειών α).…………, β) …..…..…..κλπ , ατομικά και  για 
κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για ποσό ευρώ ..……….... 
και ολογράφως …………………...… Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας 
για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού της από …………….… Σύμβασης μεταξύ 
της………. ……………και της ……………,  που αφορά στο διαγωνισμό της 
Υπηρεσίας σας της ……/……/………. με αντικείμενο την προμήθεια: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ» 

ΕΙΔΟΣ/ΕΙΔΗ ……………………………………….. 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. ……../……… διακήρυξή σας.  
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το 
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-855, 862-864 και 866-

869 ΑΚ, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 
3. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε εσάς, ολόκληρο ή εν μέρει 
χωρίς καμίας από μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή 
η μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3)  ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση  ή ενέργεια ή 
συγκατάθεση της ……………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 
επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
5. Η υπόψη εγγύηση θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι τις ……/……./……. οπότε και θα επιστραφεί 
σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την 
υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού 
της εγγύησης. 
6. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας  
7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου.              

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Η Σ  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Σ  Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Β Ο Λ Η Σ  

Ονομασία Τράπεζας……………………………..……………………. 
Κατάστημα ………………………………………….……………………………….. 
(Δ/νση οδός - αριθμός T.K. FΑΧ) 
Ημερομηνία έκδοσης……………….. 
ΕΥΡΩ.......….……………………....... 
Προς:  
ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ, Διαγωριδών & Αγ. Ιωάννου 1, ΤΚ 85100 Ρόδος 

ΑΡΘΡΟ 2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ...…….……..…. ΓΙΑ ΠΟΣΟ 
…………..…… ΕΥΡΩ. 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, υπέρ της 
(εταιρείας)........................ ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας υπέρ 

των εταιρειών α).…………, β) ……..κλπ , ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, και 
μέχρι του ποσού των ………………….. ευρώ, και ολογράφως ………..………, πλέον τόκων επί της 
προκαταβολής αυτής που τυχόν θα καταλογισθούν σε βάρος της εταιρείας υπέρ της οποίας 
εγγυόμαστε, για την λήψη προκαταβολής, ίσης με το ……% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ 
………………..…. ευρώ, της με αριθμ. ………σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας η παραπάνω εταιρεία 
στις ………………... και αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της ……/…./……… με 
αντικείμενο την προμήθεια: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ» 

ΕΙΔΟΣ/ΕΙΔΗ ……………………………………….. 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. ……..Προκήρυξή σας. 
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το 
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-855, 862-864 και 866-

869 ΑΚ, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 
3. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε εσάς, ολόκληρο ή εν μέρει 
χωρίς καμίας από μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή 
η μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια ή 
συγκατάθεση της ……………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 
επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
5. Η υπόψη εγγύηση θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι τις …/…./……., οπότε και θα επιστραφεί σε 
εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την 
υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού 
της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία 
σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
6. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
τα Ν.Π.Δ.Δ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου». 

 

Η σχετική έγκριση για την διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ. 39/2016 (ΑΔΑ: ΩΒΝ8Ω1Ρ-6ΨΟ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση 
ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 62.7341.0043, που 
έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται 
στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του 
Υπουργείου Οικονομικών. 
 

ΘΕΜΑ 31
ο 
                                                                      (Απόφ. Αρ.163/2016  (Α.Δ.Α: 77ΙΡΩ1Ρ-ΩΑΚ)   

Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος, χορήγηση εξουσιοδότησης για την 
πραγματοποίηση της προμήθειας του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ»   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/26937/11-04-2016) 
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Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/26937/11-04-2016, δια της οποίας κοινοποιούνται τα 
Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών, κατακύρωση αποτελέσματος, χορήγηση εξουσιοδότησης για την 
πραγματοποίηση της προμήθειας του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ» 

 

1. Με την υπ΄ αριθμό 221/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι Τεχνικές 
Προδιαγραφές, Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Προϋπολογισμός και Διακήρυξη  για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ» της ενταγμένης στο 
ΕΠΕΡΑΑ πράξης με κωδικό ΟΠΣ 357509 συνολικού προϋπολογισμού 1.949.960,00 και μετά την 
αναμόρφωση λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. 2.067.630 € 

 

2. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  (όλες οι προσφορές και τα δικαιολογητικά  αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά) με 
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών την 11-11-2015. 

Οι διαγωνιζόμενοι που έλαβαν μέρος είναι:  
Α) ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε 

Β) ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

Γ) ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
 

3. Με την αριθμ. 28/2016 απόφαση, η Ο.Ε ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης- 

βαθμολόγησης των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών και απέκλεισε από την συνέχιση του 
διαγωνισμού την εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
Κατά της πιο πάνω απόφασης δεν κατατέθηκε καμία προσφυγή. 
 

4. Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στο Β’ Στάδιο δηλ. στην αποσφράγιση και 
αξιολόγηση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς, συνέταξε το σχετικό πρακτικό και κάλεσε 
τον προσωρινό ανάδοχο που είναι η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε να καταθέσει τον φάκελο 
δικαιολογητικών κατακύρωσης όπως προέβλεπε η διακήρυξη.  

Στις 07/04/2016 η Επιτροπή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) παρέλαβε τον φάκελο δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και προέβη στη αποσφράγιση του. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα  
δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν  σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού 
και ως εκ τούτου γίνονται δεκτά.  
 

5. Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού  έχοντας υπόψη της τις διατάξεις 
όπως ισχύουν και ειδικότερα: 

α) Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», 

β) Το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ», 

γ) Την ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», 

δ) Τους όρους της Διακήρυξης 

ε) Τα συνταχθέντα πρακτικά όλων των σταδίων του διαγωνισμού,  

στ) Ότι η προσφερθείσα τιμή κρίνεται συμφέρουσα, 

    Γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή 

α) Να εγκρίνει τα συνημμένα πρακτικά του διαγωνισμού αξιολόγησης  

- οικονομικών προσφορών και  
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- δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

β) Να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και η ανάθεση της προμήθειας να γίνει ως 
εξής: 

 

Επωνυμία προσφέροντα Οικονομική Προσφορά  

 

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε 1.264.341,60  € με το Φ.Π.Α. 23 % 

 

γ) Να χορηγήσει σχετική εξουσιοδότηση στην Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να 
πραγματοποιήσει την προμήθεια». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου 
και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδοσίου) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στα  γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου σήμερα στις 22-03-

2016 ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:00π.μ. η ΕΔΔ του Δήμου Ρόδου του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ , η οποία 
συγκροτήθηκε με την  υπ΄ αριθμόν 221/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, συνήλθε 

προκειμένου να συντάξει το παρόν πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διεθνή  
διαγωνισμού που έγινε με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και 
προκηρύχθηκε για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ»,  

όπως  αναφέρεται στις υπ΄ αριθμόν 221/2015 και 362/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 
περί έγκρισης της μελέτης και στην υπ΄ αριθμόν 230/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου 
περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού.  
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες : 

1. Κωνσταντίνος Βασιλώττος  
2. Βασίλειος Διακολιός                
3. Κοσμάς Σαρακίνης     

Η ανωτέρω Επιτροπή προέβη στη «Αποσφράγιση Φακέλων Οικονομικών Προσφορών» των 
διαγωνιζομένων που δεν έχουν αποκλειστεί από το πρώτο στάδιο του  διαγωνισμού. Η διαδικασία 
ανοίγματος φακέλων οικονομικών προσφορών  έγινε μέσω της διαδικτυακής πύλης ΕΣΗΔΗΣ 
όπως προβλέπεται από την διαδικασία ηλεκτρονικών διαγωνισμών. 

Μετά την ολοκλήρωση της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών η επιτροπή προέβη στον 
έλεγχο συμβατότητας των οικονομικών προσφορών με τους όρους της διακήρυξης του 
Διαγωνισμού. 

Οι οικονομικές προσφορές που αποσφραγίστηκαν βρέθηκαν στο σύνολό τους σύμφωνες με τους 
όρους της διακήρυξης του Διαγωνισμού . 

 

Η Επιτροπή εν συνεχεία προβαίνει στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης και στην ανάδειξη της 
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξης 
του διαγωνισμού. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των 
διαγωνιζόμενων (ΓΒ) που πραγματοποιήθηκε στο προηγούμενο πρακτικό της, η επιτροπή προέβη 
στον υπολογισμό των ανηγμένων τιμών (ΑΤ) σύμφωνα με τον τύπο: 
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ΑΤ = ΓΒ / ΟΠ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΔΑΥ (χωρίς ΦΠΑ) 

Επωνυμία 
προσφέροντα 

Γενικός 
Βαθμός 

(ΓΒ) 

Οικονομική 
Προσφορά  

(ΟΠ) 

Ανηγμένη 
Τιμή 

(ΑΤ) 

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε 5.030 1.027.920,00€ 0,0048 

ΛΕΡΙΑΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ & 
ΣΙΑ ΕΕ 

5115,21 

 

1.596.109,50 0,0032 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  προσφορά σύμφωνα με το 
άρθρο 17 της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι η εταιρεία : 
- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε 

Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.  23%. 

Η επιτροπή θα αναρτήσει  το παρόν πρακτικό στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ για 
ενημέρωση των διαγωνιζομένων και στη συνέχεια (μέσω της διαδικτυακής  πύλης) θα οριστεί ο 
προσωρινός μειοδότης». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής Διαγωνισμού) 
 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Στα  γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου σήμερα στις 11-04-

2016 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00 π.μ. η ΕΔΔ του Δήμου Ρόδου του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η 
οποία συγκροτήθηκε με την  υπ΄ αριθμόν 221/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, συνήλθε 

προκειμένου να συντάξει το παρόν πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών του διεθνή  διαγωνισμού 
που έγινε με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και προκηρύχθηκε για 
τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ»,  όπως  αναφέρεται 
στις υπ΄ αριθμόν 221/2015 και 362/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 
μελέτης και στην υπ΄ αριθμόν 230/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου περί έγκρισης 
διενέργειας του διαγωνισμού.  
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες : 

1. Κωνσταντίνος Βασιλώττος  
2. Βασίλειος Διακολιός                
3. Κοσμάς Σαρακίνης     

Μετά την αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης  σύμφωνα με την Διακήρυξη του 
Διαγωνισμού, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και διαπιστώθηκε 
ότι ήταν  σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και ως εκ τούτου γίνονται 
δεκτά. 

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα:  

 

Επωνυμία 
προσφέροντα 

Οικονομική Προσφορά  

(ΟΠ) 

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 1.027.920  € χωρίς το Φ.Π.Α.  και  1.264.341,60 με το Φ.Π.Α 23 % 

Η επιτροπή θα αποστείλει το παρόν πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση και θα 
ανακοινώσει στους διαγωνιζόμενους το αποτέλεσμα του παρόντος σταδίου του διαγωνισμού». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής Διαγωνισμού) 
 

  Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

· Την, υπ’ αρ. 16/26937/11-04-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου 
Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιούνται τα, από 22/03/2016  και 11/4/2016, Πρακτικά της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, 

· Το άρθρο 72 παράγρ. Ε΄ του Ν.3852/10  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Εγκρίνει τα Πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού αξιολόγησης οικονομικών 
προσφορών και δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ», 
  

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού, και ανακηρύσσει ανάδοχο την εταιρεία 
«ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» με τιμή συνολικά 1.027.920  € χωρίς το Φ.Π.Α.  και  1.264.341,60 με το Φ.Π.Α 
23 % € ως κατωτέρω:  
 

Επωνυμία 
προσφέροντα 

Οικονομική Προσφορά  

(ΟΠ) 

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 1.027.920  € χωρίς το Φ.Π.Α.  και  1.264.341,60 με το Φ.Π.Α 23 % 

 

Γ)  Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να πραγματοποιήσει την προμήθεια. 

 

 

ΘΕΜΑ 32
ο 
                                                                       (Απόφ. Αρ.164/2016  (Α.Δ.Α: 6Θ99Ω1Ρ-1ΘΥ)   

Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, μετά την απόφαση 61/2016 της 
Οικονομικής επιτροπής, για τις ανάγκες μετατροπής προσωρινής παροχής σε οριστική, 
Δημοτικού φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Λαέρμων Δήμου Λινδίων στην περιοχή 
Γέμπωλος, (Υπόλογος-υπάλληλος Σαρακίνης Κοσμάς). 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/31343/22-04-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/31343/22-04-2016, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ  : Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ΣΧΕΤ   :  

   Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό 
ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 693/2016 συνολικού ποσού "503,65€". 

   Το ένταλμα προπληρωμής εξεδόθη στον όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Σαρακίνη Κοσμά μετά 
από την αρ. 61/2016 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής για την πληρωμή κοστολογίου ΔΕΔΔΗΕ 
σε βάρος του  Κ.Α.  20.6211.0001 προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016. 
 

ΑΠΟΔΟΣΗ  
Χρηματικό ένταλμα 693/2016  503,65 €  

Αρ. γραμματίου είσπρ.  70 (15-04-2016) Εθνικής τράπ. Ποσού * -503,45 € 

Επιστροφή ποσού σε λογαριασμό του Δήμου 

Αρ. γραμματίου είσπρ.  78 (20-04-2016) Εθνικής τράπ. Ποσού  -0,20€ 

 ……………………….. 
                                                                                         Διαφορά :   0,00 € 

 

  Η Οικονομική επιτροπή στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλείται να λάβει σχετική 
απόφαση για : 
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-  την έγκριση της απόδοσης  λογαριασμού του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (αρ. 693/2016) 
συνολικού ποσού 503,65 € 

- Την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Σαρακίνη Κοσμά από το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα 
προπληρωμής. 
 

Συνημμένα:  
1. Αρ. γραμματίου είσπρ.  70 (15-04-2016)  Εθνικής τράπ.  
2. Αρ. γραμματίου είσπρ.  78 (20-04-2016) Εθνικής τράπ. 
 

* Τα ισόποσα παραστατικά (Τιμολόγια) θα σας αποσταλούν  
από την Κεντρική υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ μόλις αυτά εκδοθούν». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδοσίου 
και του υπολόγου υπαλλήλου Σαρακίνη Κοσμά) 

  Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

· την, υπ’ αρ. 16/31343/22-04-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 
Δήμου Ρόδου 

· Το άρθρο 72 του Ν.3852/10  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. Σαρακίνη Κοσμά, βάσει της 
προαναφερθείσας εισηγήσεως της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 
16/31343/22-04-2016), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής αρ. 693/2016, συνολικού ποσού 503,65 € (πεντακόσια τρία ευρώ και εξήντα πέντε 
λεπτά), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 13/2016 (περί Διάθεσης Πίστωσης)  (ΑΔΑ: 
75ΘΜΩ1Ρ-95Ο)  και 61/2016 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 6Η00Ω1Ρ-5ΦΞ) αποφάσεων της 
Οικονομικής Επιτροπής, για τις ανάγκες μετατροπής προσωρινής παροχής σε οριστική Δημοτικού 
φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Λαέρμων Δήμου Λινδίων στην περιοχή Γέμπωλος, σύμφωνα με το 
υπ΄ αρ.16/12925/23-02-2016  έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 
  

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν 
λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 
  

Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. 693/2016 συνολικού ποσού 503,65 € εκδόθηκε στο όνομα 
του Δημοτικού Υπαλλήλου Σαρακίνη Κοσμά για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος όπως παραπάνω 
αναλυτικά αναφέρουμε, σε βάρος του Κ.Α. 20.6211.0001 προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 
2016. 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

 

ΧΕΠ 693/2016          503,65 € 

1. Αρ. 70 (15-04-2016) γραμματίου είσπραξης Εθνικής  503,45 € 

2. Επιστροφή ποσού σε λογαριασμό του Δήμου             0,20 € 

  

ΣΥΝΟΛΟ         503,65 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ:                                                                                           μηδέν 0,00 € 

 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 
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Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και εκείνου 
που τέθηκε εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη 
της παρούσας συνεδρίασης. 
 


