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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

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

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

 

Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 12 / 21-06-2016 
 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 και ώρα 
12:30 μ.μ., συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  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. 1758/15-6-2016 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη 
πρόσκληση   του Προέδρου  κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/49482/17-06-2016, η οποία 
κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010. 
Αφού διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, 
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη και ονομαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Ψυλλάκη Βασίλειο, 3. Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ, 4. 
Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη Βασιλική, 5. Κυριαζή Στέφανο, 6. Μανωλάκη Αλέξανδρου 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρο  (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. Παλαιολόγου Μιχαήλ (δικαιολογημένος), ο οποίος 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), 6. Ατσίδη 
Ελπίδα (δικαιολογημένη),  
 

παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, της Γραμματέως της Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου, κ. Μακρή 
Τριανταφυλλιάς και της κας Καρτάνου Παρασκευής, υπαλλήλου του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, της κ. 
Βικτώριας Κωτσάκη, υπαλλήλου του λογιστηρίου, του κ.Μπεκιάρη Αλέξανδρου, προϊσταμένου του τμήματος 
ελέγχου και παρακολούθησης έργων-διοικητικής υποστήριξης, του κ.Βασιλώττου Κωνσταντίνου, 
προϊσταμένου τμήματος ηλεκτρομηχανολογικών έργων, του κ. Διακολιού Βασιλείου, υπαλλήλου των 
τεχνικών υπηρεσιών και του κ. Αντωνάτου Γεράσιμου, προϊσταμένου τμήματος Προμηθειών  

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 περί «Τροποποίηση της 

απόφασης 171/2016 της Οικονομικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού «για τον 
καλλωπισμό και την αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ρόδου, έτους 2016», προκειμένου να  
διεξαχθεί ο διαγωνισμός άμεσα λόγω της τουριστικής περιόδου που διανύουμε.   

Το 2ο
 θέμα (2ο

 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης περί  Έγκρισης πρακτικού 
επιτροπής διαγωνισμού του έργου « Αντιστήριξη πρανών οδού Καλαμάτας λόγω κατολισθήσεων που 
προκλήθηκαν από τη θεομηνία 2013»   
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Το 3ο
 θέμα (3

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί Αποδοχή ή μη της 

γνωμοδότησης επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας «Κινητού Εξοπλισμού για το Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου σχετικά 
με την ένσταση της εταιρείας ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κατά της διακήρυξης καθώς και μετάθεση ημερομηνίας του διαγωνισμού.   

Το 4ο
 θέμα (4

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί Τροποποίησης της 

απόφασης 204/2016 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση 
αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση σχολείων πλην πόλεως Ρόδου», προϋπ.: 131.900,00 € (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

Το 5ο
 θέμα (5

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί της Εξέτασης της 

ένστασης του Φιλίππου Κωνσταντίνου κατά της έγκρισης του πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την 
«Παραχώρηση, με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας στο Δήμο Ρόδου»    

Το 6ο
 θέμα (6ο

 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για την “παραχώρηση, με 
αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παράχθιας ζώνης μεγάλων 
λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου” επαναδημοπράτηση του πόστου – 3.014 Δ.Κ.Κ.(καντίνα) 
Παραλία Λιμανάκι – Κολυμπίων. 

Το 7ο
 θέμα (7ο

 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης περί επαναδημοπράτησης 
του πόστου (καντίνα) στην παραλία (αρμοδιότητας ΕΤΑΔ)  κάτω από το ξενοδοχείο COSMOPOLITAN.  

  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 
                                                      Απόφ. Αρ. Ορθή Επανάληψη 212/2016  (Α.Δ.Α: 7Σ80Ω1Ρ-3ΝΗ)   

Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων και τις ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων 
του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016   

 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/49373/17-06-2016) 

 

       Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών   με αριθμ. 2/49373/17-06-2016, ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση λίστας για ανατροπές αποφάσεων 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: 
 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΥΨΟΥΣ ΩΣ 
ΚΑΤΩΘΙ :  

 

1 

 

Έργο  
 

64-7333.0001 

 

Αποκατάσταση  ζημιών σε 
διάφορες περιοχές της Δ.Ε. 
Καλλιθέας μετά τη θεομηνία της 
28/1/2011 – Β’ ΦΑΣΗ   

 

-281.000,00 

2 Προμήθεια  20-6243.0002 Προμήθεια με χρηματοδοτική 
μίσθωση ( leasing )  

μηχανολογικού εξοπλισμού 
καθαριότητας . 

 

       -200.000,00 
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ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016  
 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΥΨΟΥΣ ΩΣ 
ΚΑΤΩΘΙ :  

 

1 

 

Έργο 

 

64-7333.0001 

 

Αποκατάσταση  ζημιών σε 
διάφορες περιοχές της Δ.Ε. 
Καλλιθέας μετά τη θεομηνία της 
28/1/2011 – Β’ ΦΑΣΗ   

 

283.000,00 

 

2 

 

Έργο 

 

   30-7331.0021 

Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων 
πόλεως Ρόδου   

 

100.000,00 

 

3 

 

Έργο 

 

70-7331.0018 

Επισκευή γραφείων Τουρισμού     

74.000,00 

4 Προμήθεια  15-6699.0002 Είδη ιματισμού ( πετσέτες , 
σεντόνια , κουρτίνες )  

3.000,00 

 

5  

Έργο 

30-7323.0090 Νέες πλακοστρώσεις οδών και 
ανακατασκευή και κατασκευή 
νέων πεζοδρομίων εκτός πόλεως 
Ρόδου  

 

385.000,00 

 

Η παρούσα αποτελεί συγκεντρωτική κατάσταση βάσει αιτημάτων των υπηρεσιών που αιτούνται για 
έγκριση διάθεσης πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή, όπως επίσης και από αποφάσεις 
αναμορφώσεων προϋπολογισμού .  
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 
διαπιστώθηκαν 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  ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
 

Κ.Α.Ε 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΕ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ           

ως κάτωθι: 

1 Οδοιπορικά 10-6422.0001 

Έξοδα μετακίνησης του Νομικού 
Συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη 
Δημήτριου  στην Αθήνα 
προκειμένου να παραστεί στο 
Συμβούλιο Επικρατείας για 

      -300,00 
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υπόθεση του Δήμου Ρόδου  

2 Οδοιπορικά  10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζημίωση στον Σαλαμαστράκη 
Δημήτριο για να μεταβεί στην 
Αθήνα στις 10-5-2016 και 11-5-

2016 και να παραστεί στο 
Συμβούλιο Επικρατείας κατά την 
εκδίκαση της έφεσης που έχει 
ασκήσει η Μαριέττα χήρα 
Καραφύλλη Νεοφύτου κατά του 
Δήμου 

       -300,00 

3 Οδοιπορικά  10-6422.0001 

Έξοδα μετακίνησης του Νομικού 
Συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη  
Δημήτριου  στην Αθήνα από τις 
29/3/2016 έως 30/3/2016 
προκειμένου να παραστεί στο 
Συμβούλιο Επικρατείας για 
υπόθεση του Δήμου Ρόδου .  

        -300,00 

4 Οδοιπορικά  10-6422.0001 

Έξοδα μετακίνησης του Νομικού 
Συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη  
Δημήτριου στην Αθήνα 
προκειμένου να παραστεί στο 
Συμβούλιο Επικρατείας για 
υπόθεση του Δήμου Ρόδου  

        -300,00 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 
 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

Κ.Α.Ε 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ           
ως κάτωθι: 

 

  

1 

 

 

Οδοιπορικά  10-6422.0001 

Έξοδα μετακίνησης της υπαλλήλου 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κας 
Βαϊλάκης Άννας στην Αθήνα 
προκειμένου να συμμετάσχει στο 
επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ. ΕΠ με 
θέμα ¨Τα έσοδα των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ 
¨που θα διεξαχθεί από τις 4/7/2016 έως 
6/7/2016 

 

 

300,00 

2 
Έξοδα 

μετακίνησης  
00-6421 

Έξοδα μετακίνησης του Δημάρχου κ. 
Χατζηδιάκου Φώτη στη Βιέννη 
προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο 
Συνέδριο ¨Crans Montana Forum ¨ με 
θέμα το μεταναστευτικό από 29 έως 02 
Ιουλίου 2016 

1.000,00 

3 
Έξοδα 

μετακίνησης 
00-6423 

Έξοδα μετακίνησης του Ειδικού 
Συμβούλου του Δημάρχου  κ. Στεργίου 
Γεωργίου  στη Βιέννη προκειμένου να 
συμμετάσχει στο ετήσιο Συνέδριο ¨Crans 

Montana Forum ¨ με θέμα το 
μεταναστευτικό από 29 έως 02 Ιουλίου 
2016 

1.000,00 
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4 Αποδοχές  00-6031.0001 

Αποδοχές γενικού  γραμματέα ειδικών  
συμβούλων  και επιστημονικών  
συνεργατών  

30.000,00 

5 Εισφορές  00-6053.0001 
Εργοδοτικές εισφορές  υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων  15.000,00 

6 Προμήθεια  20-6244.0001 
Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση  
(leasing )  μηχανολογικού εξοπλισμού  18.806,67 

7  Προμήθεια  20-6243.0001 
Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση  
(leasing )  μηχανήματος έργου  5.178,33 

8 
Καθαρισμός 

παραλιών  
30-6262.0006 

Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. 
Καμείρου,  Πεταλουδών , Ατταβύρου  47.000,00 

9 Πρόγραμμα  00-6495.0013 
Δαπάνες για το πρόγραμμα ¨Γαλάζιες 
Σημαίες  8.400,00 

10 Προμήθεια  10-7135.0004 

Προμήθεια γραμματοθυρίδων για την 
εξυπηρέτηση περιοχών του Δήμου Ρόδου , 
όπου δεν υπάρχει δυνατότητα κατ΄ οίκον 
διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων  

14.800,00 

 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, μβ
 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
 την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτοκόλλου 

2/49373/17-06-2016 

 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: 

 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2016 
 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ :  

 

1 

 

Έργο  
 

64-7333.0001 

 

Αποκατάσταση  ζημιών σε διάφορες 
περιοχές της Δ.Ε. Καλλιθέας μετά τη 
θεομηνία της 28/1/2011 – Β’ ΦΑΣΗ   

 

-281.000,00 

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

 

       -200.000,00 
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3 Οδοιπορικά 10-6422.0001 Έξοδα μετακίνησης του Νομικού 
Συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη 
Δημήτριου  στην Αθήνα προκειμένου 
να παραστεί στο Συμβούλιο 
Επικρατείας για υπόθεση του Δήμου 
Ρόδου  

      -300,00 

4 Οδοιπορικά  10-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
στον Σαλαμαστράκη Δημήτριο για να 
μεταβεί στην Αθήνα στις 10-5-2016 

και 11-5-2016 και να παραστεί στο 
Συμβούλιο Επικρατείας κατά την 
εκδίκαση της έφεσης που έχει 
ασκήσει η Μαριέττα χήρα 
Καραφύλλη Νεοφύτου κατά του 
Δήμου 

       -300,00 

5 Οδοιπορικά  10-6422.0001 Έξοδα μετακίνησης του Νομικού 
Συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη  
Δημήτριου  στην Αθήνα από τις 
29/3/2016 έως 30/3/2016 
προκειμένου να παραστεί στο 
Συμβούλιο Επικρατείας για υπόθεση 
του Δήμου Ρόδου .  

        -300,00 

6 Οδοιπορικά  10-6422.0001 Έξοδα μετακίνησης του Νομικού 
Συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη  
Δημήτριου στην Αθήνα προκειμένου 
να παραστεί στο Συμβούλιο 
Επικρατείας για υπόθεση του Δήμου 
Ρόδου  

        -300,00 

 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016  

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 
ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ :  

 

1 

 

 

Έργο 

 

64-7333.0001 

 

Αποκατάσταση  ζημιών σε διάφορες 
περιοχές της Δ.Ε. Καλλιθέας μετά 
τη θεομηνία της 28/1/2011 – Β’ 
ΦΑΣΗ   

 

283.000,00 

 

2 

 

Έργο 

 

    30-7331.0021 

Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων 
πόλεως Ρόδου   

 

100.000,00 

 

3 

 

Έργο 

 

70-7331.0018 

Επισκευή γραφείων Τουρισμού     

74.000,00 

 

4 

 

Προμήθεια  
 

15-6699.0002 

Είδη ιματισμού ( πετσέτες, σεντόνια, 
κουρτίνες )  

3.000,00 

 

 

5 

 

Έργο 

 

30-7323.0090 

Νέες πλακοστρώσεις οδών και 
ανακατασκευή και κατασκευή νέων 
πεζοδρομίων εκτός πόλεως Ρόδου  

 

385.000,00 

 

  

6 

 

 

Οδοιπορικά  

 

 

10-6422.0001 

Έξοδα μετακίνησης της υπαλλήλου 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
κας Βαϊλάκη Άννας στην Αθήνα 
προκειμένου να συμμετάσχει στο 
επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ. 
ΕΠ με θέμα ¨Τα έσοδα των 
πρωτοβάθμιων ΟΤΑ ¨που θα 
διεξαχθεί από τις 4/7/2016 έως 
6/7/2016 

 

 

300,00 
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7 Έξοδα 
μετακίνησης  

00-6421 Έξοδα μετακίνησης του Δημάρχου 
κ. Χατζηδιάκου Φώτη στη Βιέννη 
προκειμένου να συμμετάσχει στο 
ετήσιο Συνέδριο ¨Crans Montana 
Forum ¨ με θέμα το μεταναστευτικό 
από 29 έως 02 Ιουλίου 2016 

1.000,00 

8 Έξοδα 
μετακίνησης 

00-6423 Έξοδα μετακίνησης του Ειδικού 
Συμβούλου του Δημάρχου  κ. 
Στεργίου Γεωργίου  στη Βιέννη 
προκειμένου να συμμετάσχει στο 
ετήσιο Συνέδριο ¨Crans Montana 
Forum ¨ με θέμα το μεταναστευτικό 
από 29 έως 02 Ιουλίου 2016 

1.000,00 

9 Αποδοχές  00-6031.0001 Αποδοχές γενικού  γραμματέα 
ειδικών  συμβούλων  και 
επιστημονικών  συνεργατών  

30.000,00 

10 Εισφορές  00-6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές  υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων  

15.000,00 

11 Προμήθεια  20-6244.0001 Προμήθεια με χρηματοδοτική 
μίσθωση  (leasing )  μηχανολογικού 
εξοπλισμού  

18.806,67 

12 Προμήθεια  20-6243.0001 Προμήθεια με χρηματοδοτική 
μίσθωση  (leasing )  μηχανήματος 
έργου  

5.178,33 

13 Καθαρισμός 
παραλιών  

30-6262.0006 Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. 
Καμείρου , Πεταλουδών , 
Ατταβύρου  

47.000,00 

14 Πρόγραμμα  00-6495.0013 Δαπάνες για το πρόγραμμα 
¨Γαλάζιες Σημαίες  

8.400,00 

15 Προμήθεια  10-7135.0004 Προμήθεια γραμματοθυρίδων για 
την εξυπηρέτηση περιοχών του 
Δήμου Ρόδου, όπου δεν υπάρχει 
δυνατότητα κατ΄ οίκον διανομής των 
ταχυδρομικών αντικειμένων  

14.800,00 

 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
                                                                         Απόφ. Αρ. 213/2016  (Α.Δ.Α: 7Θ32Ω1Ρ-00Η)  

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

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/49323/17- 06-2016 ) 

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.: 2/49323/17-06-

2016 εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ρόδου με θέμα: «Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και 
του ετήσιου προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους 2016», ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Σχέδιο αναμόρφωσης  προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του ετησίου 
προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους  2016. 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής διοίκησης 
και  λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», για την ενίσχυση των πιστώσεων που αποδεικνύονται κατά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού ανεπαρκείς ή για τη δημιουργία νέων πιστώσεων προς αντιμετώπιση εκτάκτων 
και επειγουσών αναγκών που δεν έχουν προβλεφθεί, εγγράφεται στον προϋπολογισμό ειδική πίστωση με τον 
τίτλο «αποθεματικό. Η μεταφορά της πίστωσης γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και για λόγους 
λογιστικής τάξης πραγματοποιείται μέσω του αποθεματικού (άρθρο 8 παρ. 3 και 5 ΒΔ 17/5-15/6/1959). 
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Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα  και απρόοπτες ανάγκες επιβάλλεται η 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και επιχειρησιακού 
προγράμματος δράσης  για να εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 40-7413.0015 και τίτλο «Σύνταξη πράξης τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισμού υποχρεώσεων 
στην οδό Διογένη» προϋπολογισμού  δαπάνης 4.960 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, προκειμένου να εκδοθεί λογαριασμός της εν λόγω μελέτης. 
Αύξηση πιστώσεων  
1.  Κ.Α 30-6661.0005.0010 και τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 
2.000 €, κατά 13.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
γιατί η υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση δεν επαρκεί για την προμήθεια υδραυλικών υλικών. 
2.  Κ.Α 40-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 
88.900 €, κατά 27.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας για ολόκληρο το οικ. έτος 2016. 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  321.604,55 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές μειώνεται κατά               
44.960 € και το τελικό αποθεματικό είναι  276.644,55 €» 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα, της αναπληρώτριας 

Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών κας Βαϊλάκη Άννας και της Προϊσταμένης Δ/νσης Προγραμματισμού & 

Οργάνωσης  κας Κολεζάκη Μαρίας ) 
 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
 Τις διατάξεις του Β.Δ 17/5-15/6/1959 

 την εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτοκόλλου 2/49323/17.06.2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
      Α) Εγκρίνει, την ανωτέρω τροποποίηση του Προϋπολογισμού, του Τεχνικού Προγράμματος και του 
ετήσιου Προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2016,  
 

και, Β) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, όπου και θα ληφθεί 
σχετική απόφαση. 

 

ΘΕΜΑ 3ο 
                                                                                     Απόφ. Αρ. 214/2016  (Α.Δ.Α: 6ΟΗΖΩ1Ρ-Υ34) 

Έγκριση Πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών σε επιτροπές παραλαβής για το έτος 
2016.         

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/46868/10-06-2016) 

 

o ίδιoς (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών με  αριθμ. Πρωτ. 2/46868/10.06.2016, ως κατωτέρω: 
 

«ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  
Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011  
2. Την απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21508/ 4-11-2011(ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011). 

3. Τον ΕΚΠΟΤΑ  
4. Το ΠΔ 28/1980. 
5. Το άρθρο 72 του Ν.3852 (Νόμος Καλλικράτη) που αναφέρει την Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδια 

για τον ορισμό όλων των επιτροπών διαγωνισμών (εκτός των επιτροπών παραλαβής όπου συνεχίζει να 
είναι το ΔΣ). 
6. Το πρακτικό κλήρωσης που διενεργήθηκε στο Τμήμα Προμηθειών για τον ορισμό των μελών των 
επιτροπών διαγωνισμών και παραλαβής προμηθειών. 
Αιτούμαστε την έγκριση για τον ορισμό μελών στην επιτροπή διαγωνισμού με α/α 4 (3 τακτικών και 3 
αναπληρωματικών) από την Οικονομική Επιτροπή, για το έτος 2016, ως το συνημμένο πρακτικό.» 
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(Ακολουθεί υπογραφή της Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών κ. Καλογήρου Παρασκευής)

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2016 

     Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ρόδου στην οδό Καποδιστρίου 3-5, την 
Παρασκευή 13/05/2016 και ώρα 09.00 πρωινή διενεργήθηκε κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων του Δήμου, 
όπως ορίζει το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και της απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18 /ΟΙΚ.21508 /4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) για τον 
ορισμό μελών της επιτροπής παραλαβής εξοπλισμού παραλιών Δήμου Ρόδου, έτους 2016.  
Παρόντες ήταν οι κάτωθι δημοτικοί υπάλληλοι: 

1. Δημήτρης Μυλωνάς – υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών 

2. Νίκος Αφαντενός –υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών 

3. Αντωνάτος Γεράσιμος –προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών 

     Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της διενέργειας κλήρωσης, η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, 
στη διαύγεια και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου με το έγγραφο 2/35024/11-05-2016. 

     Έτσι λοιπόν, τα αποτελέσματα της δημόσιας κλήρωσης που διενεργήθηκε στο Τμήμα Προμηθειών και τα 
άτομα που θα απαρτίζουν τις επιτροπές είναι τα κάτωθι: 

1. Επιτροπή παραλαβής εξοπλισμού παιδικών σταθμών ΔΕ Ρόδου 

Τακτικά μέλη: 
 Παπαχριστοδούλου Μαρία 

 Ζαχαρόπουλος Βασίλης 

 Βάσιλα Ειρήνη 

Αναπληρωματικά μέλη: 
 Χατζηκώστα Νεκταρία 

 Μιχαλάκη Χρυσή 

 Καμπουράκη Δέσποινα 

2. Επιτροπή παραλαβής εξοπλισμού παιδικών σταθμών Ανατολικής Ρόδου 

Τακτικά μέλη: 
 Παπαχριστοδούλου Μαρία 

 Ψαρά Τσαμπίκα 

 Χατζηκώστα Νεκταρία 

Αναπληρωματικά μέλη: 
 Καμπουράκη Δέσποινα 

 Βάσιλα Ειρήνη 

 Ζαχαρόπουλος Βασίλης 

3. Επιτροπή παραλαβής εξοπλισμού παιδικών σταθμών Δυτικής Ρόδου 

Τακτικά μέλη: 
 Διάκου Τσαμπίκα 

 Καμπουράκη Δέσποινα 

 Παπαχριστοδούλου Μαρία 

Αναπληρωματικά μέλη: 
 Ψαρά Τσαμπίκα 

 Χατζηκώστα Νεκταρία 

 Σαρούκου Καλοτίνα 

4. Επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων-μηχανημάτων έργου και καλής 
εκτέλεσης εργασιών από ιδιωτικό συνεργείο για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων-

μηχανημάτων. 
Τακτικά μέλη: 

 Σάββας Ποντίκας 

 Παπακωνσταντίνου Στέργος 

 Ένας(1) Δημοτικός Σύμβουλος  
Αναπληρωματικά μέλη: 

 Μπαρδακάς Τσαμπίκος 

 Μανίκαρος Αναστάσιος  

 Ένας(1) Δημοτικός Σύμβουλος  
5. Επιτροπή διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών και συντήρησης 

οχημάτων. 
Τακτικά μέλη: 
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 Σαρικάς  Εμμανουήλ 

 Διακοπαρασκευάς  Εμμανουήλ 

 Τσουκάλης  Τσαμπίκος 

         Αναπληρωματικά μέλη: 
 Κυριακούλης Εμμανουήλ 

 Δρακογιαννάκης Αναστάσιος 

 Πακίδης Δημήτριος 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών μαρτύρων της Δημόσιας Κλήρωσης ) 

 

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 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ρόδου με 

αρ. πρωτοκόλλου 2/46868/10-06-2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια 
ανταλλακτικών – ελαστικών και συντήρησης οχημάτων, ως κατωτέρω: 

 

Τακτικά μέλη: 
 Σαρικάς  Εμμανουήλ 

 Διακοπαρασκευάς  Εμμανουήλ 

 Τσουκάλης  Τσαμπίκος 

 

  Αναπληρωματικά μέλη: ληρω
 Κυριακούλης Εμμανουήλ 

 Δρακογιαννάκης Αναστάσιος 

 Πακίδης Δημήτριος 

 

ΘΕΜΑ 4ο 
                                                                           Απόφ. Αρ. 215/2016  (Α.Δ.Α: 7ΜΧΣΩ1Ρ-ΩΩ5) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου διεθνούς μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια «τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς κτλ Δήμου Ρόδου έτους 2016»   

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/48681/16-06-2016) 

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  του τμήματος 
προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/48681/16-06-2016, ως κατωτέρω: 
 

«Θέμα:  Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού  
     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση του συνημμένου πρακτικού της επιτροπής, για τη 
διεξαγωγή δημόσιου διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς 

σταθμούς, κτλ Δήμου Ρόδου έτους 2016.» 

 

(Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διενέργειας  Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια τροφίμων, κτλ του Δήμου 
Ρόδου και του ΔΟΠ, έτους 2016» 

Στη Ρόδο στις 06 Αυγούστου 2015 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η επιτροπή 
διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 13/2015 Απόφαση της ΟΕ και που απαρτίζεται από 
τους:  
1. Αφαντενός Νίκος(πρόεδρος), ΠΕ, Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών 

2. Κανάκας Μανώλης, μέλος, ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

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

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στο άνοιγμα των προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού με ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 22895 του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη μειοδότη της 
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«προμήθειας τροφίμων, κτλ του Δήμου Ρόδου και του ΔΟΠ(15/6481.0001, 15/6481.0007, 60/7341.0001), έτους 

2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 246.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του 
με την απόφαση 94/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 902/2016 Απόφαση του Δημάρχου 
και στάλθηκε για δημοσίευση σε εφημερίδες και ΦΕΚ, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου στις 22/06/2015 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/27302/2016. Είχε προηγηθεί 
έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ, καθώς και 
έγκριση της προμήθειας και της διαγωνιστικής διαδικασίας από το ΔΣ με την απόφαση 154/2016. Τέλος, ο 
διαγωνισμός αναρτήθηκε και στο ΚΗΜΔΣ όπως ορίζει ο νόμος. 
Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των προσφορών στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την  09η

 πρωινή στις 30/06/2016, απέστειλαν εγκαίρως ηλεκτρονικά 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ εγκαίρως  προσφορές οι εταιρείες: 

 ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ηλεκτρονικό αριθμό 34520 

 ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕ με ηλεκτρονικό αριθμό 34872 

 Δ ΚΑΙ Σ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΑΕ με ηλεκτρονικό αριθμό 34857 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ με ηλεκτρονικό αριθμό 34864 

 ΑΦΟΙ Η ΦΟΥΦΑ ΑΕ με ηλεκτρονικό αριθμό 31956 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα ανοίγματος των προσφορών(09.00) πρωινή στις 06/06/2016), η επιτροπή 
διαγωνισμού ξεκίνησε το άνοιγμα και τον έλεγχο των φακέλων προσφοράς όπου και διαπίστωσε τα κάτωθι: 

1. Η συμμετέχουσα εταιρεία ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που 
προβλεπόταν από τη διακήρυξη (εγγυητική επιστολή, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, 
υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, κτλ). Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή 
και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη.  

2. Η συμμετέχουσα εταιρεία ΑΦΟΙ Η ΦΟΥΦΑ ΑΕ είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά 
που προβλεπόταν από τη διακήρυξη (εγγυητική επιστολή, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, 
υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, κτλ). Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή 
και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη.  

3. Η συμμετέχουσα εταιρεία Δ ΚΑΙ Σ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΑΕ είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-

δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη (εγγυητική επιστολή, ασφαλιστική και 
φορολογική ενημερότητα, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, κτλ). Όλα τα έγγραφα 
συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη.  

4. Η συμμετέχουσα εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ είχε όλα τα απαιτούμενα 
έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη (εγγυητική επιστολή, ασφαλιστική και 
φορολογική ενημερότητα, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, κτλ). Όλα τα έγγραφα 
συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη.  

5. Η συμμετέχουσα εταιρεία ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕ είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-

δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη (εγγυητική επιστολή, ασφαλιστική και 
φορολογική ενημερότητα, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, κτλ). Όλα τα έγγραφα 
συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη.  

Πρέπει να τονίσουμε ότι όλες οι συμμετέχουσες εταιρείες απέστειλαν φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών με τα 
δικαιολογητικά που απαιτούσε ο διαγωνισμός. Ο δε έλεγχος έγινε ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με τα 
δικαιολογητικά που υπήρχαν στο φάκελο του διαγωνιζόμενου. 
 Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφασίζει: 

 Όλες οι ανωτέρω εταιρείες να προκριθούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (άνοιγμα τεχνικών 
προσφορών). 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, το οποίο έγινε αμέσως την 
ίδια ημέρα 06/06/2016. Οι ζητούμενες υπηρεσίες της μελέτης του διαγωνισμού για τα οποία συμμετείχαν οι 
διαγωνιζόμενοι, βάση των προσπέκτους, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσαν, καλύπτουν 
κατ’ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού και ως εκ τούτου η 
επιτροπή αποφασίζει όλες συμμετέχουσες εταιρείες να προκριθούν στο επόμενο και τελευταίο στάδιο (άνοιγμα 
των οικονομικών προσφορών).» 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αποσφράγισης Οικονομικής Προσφοράς  Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια 
τροφίμων, κτλ του Δήμου Ρόδου και του ΔΟΠ, (15/6481.0001, 15/6481.0007, 60/7341.0001) έτους 2016» 
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Στη Ρόδο στις 06 Ιουνίου 2016 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η επιτροπή 
διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 13/2015 Απόφαση της ΟΕ και που 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 εν πλήρη απαρτία στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του ΕΣΗΔΗΣ 22895 για την ανάδειξη 
μειοδότη της προμήθειας τροφίμων, κτλ του Δήμου Ρόδου και του ΔΟΠ, (15/6481.0001, 15/6481.0007, 

60/7341.0001), έτους 2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 246.000 ευρώ 

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν ημερομηνία ανοίγματος των 
οικονομικών προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την  09η

 πρωινή στις 06/06/2016, 
συνεχίζουν οι εταιρείες: 

 ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ηλεκτρονικό αριθμό 34520 

 ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕ με ηλεκτρονικό αριθμό 34872 

 Δ ΚΑΙ Σ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΑΕ με ηλεκτρονικό αριθμό 34857 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ με ηλεκτρονικό αριθμό 34864 

 ΑΦΟΙ Η ΦΟΥΦΑ ΑΕ με ηλεκτρονικό αριθμό 31956 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα ανοίγματος των οικονομικών προσφορών(09.00 πρωινή στις 06/08/2015), 
η επιτροπή διαγωνισμού ξεκίνησε το άνοιγμα και τον έλεγχο των φακέλων οικονομικής προσφοράς όπου και 
διαπίστωσε τα κάτωθι: 

1. Η συμμετέχουσα εταιρεία ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ έδωσε προσφορά για την ομάδα τροφίμων 2.3 ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ συνολικής αξίας 19.726,52 ευρώ άνευ φπα και για την ομάδα 2.4 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ συνολικής αξίας 23.708,95 άνευ φπα.  

2. Η συμμετέχουσα εταιρεία ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ ΑΕ έδωσε προσφορά για την ομάδα τροφίμων 1.3 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΛΑΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ συνολικής αξίας 4.571,27 ευρώ άνευ φπα.  

3. Η συμμετέχουσα εταιρεία ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕ έδωσε προσφορά για την ομάδα τροφίμων 
1.1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ συνολικής αξίας 50.881,60 ευρώ άνευ φπα και για 
την ομάδα 1.3 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΛΑΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ συνολικής αξίας 5.419,55 ευρώ άνευ φπα.  

4. Η συμμετέχουσα εταιρεία  Δ ΚΑΙ Σ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΑΕ έδωσε προσφορά για την ομάδα τροφίμων 
1.4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ συνολικής αξίας 10.824 ευρώ άνευ φπα και για την 
ομάδα 2.2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΟΠ συνολικής αξίας 13.252 ευρώ άνευ φπα.  

5. Η συμμετέχουσα εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ έδωσε προσφορά για την ομάδα 
τροφίμων 1.2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ συνολικής αξίας 35.133,70 ευρώ άνευ φπα 
και για την ομάδα 2.1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ συνολικής αξίας 16.700 ευρώ άνευ φπα.  

Πρέπει να τονίσουμε ότι και οι συμμετέχουσες εταιρείες απέστειλαν φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών με τα 
δικαιολογητικά και την οικονομική προσφορά που απαιτούσε ο διαγωνισμός. Ο δε έλεγχος έγινε ηλεκτρονικά 
σε συνδυασμό με τα δικαιολογητικά που υπήρχαν στο φάκελο των διαγωνιζόμενων. 

Κατόπιν τούτου η επιτροπή  
προτείνει  

στην Οικονομική Επιτροπή: 
 Να κάνει αποδεκτές όλες τις οικονομικές προσφορές που απέστειλαν οι συμμετέχουσες εταιρείες, 

καθώς αυτές είναι στο σύνολο κατώτερες ή ίσες από τις τιμές που τέθηκαν στη μελέτη του 
διαγωνισμού. 

 Να κηρύξει μειοδότη του διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων, κτλ για το Δήμο Ρόδου και το 
ΔΟΠ τις εταιρείες, ως κάτωθι: 

1. Την εταιρεία ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με αφμ: 033972063 ως εξής: 
2.3 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ντομάτες κιλό 1.000   1,9110 € 1.911,00 € 

2 Αγγούρια τεμ. 1.000   0,7350 € 735,00 € 

3 Καρότα κιλό 560   1,4700 € 823,20 € 

4 Λεμόνια κιλό 150   0,9310 € 139,65 € 

5 Πατάτες κιλό 4.200   0,8036 € 3.375,12 € 

6 Πιπεριές ελλ. κιλό 400   1,5386 € 615,44 € 

7 Δεματικά                                     
(σέλινο, μαϊντανό, άνιθο) 

τεμ. 
500   0,3920 € 196,00 € 
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8 Σκόρδα κιλό 60   3,3712 € 202,27 € 

9 Λάχανο κιλό 600   0,7056 € 423,36 € 

10 Μαρούλια τεμ. 1.400   0,5586 € 782,04 € 

11 Κολοκυθάκια κιλό 250   2,4010 € 600,25 € 

12 Μελιτζάνες κιλό 300   1,4700 € 441,00 € 

13 Κρεμμύδια ξερά κιλό 1.000   0,8820 € 882,00 € 

14 Μήλα στάρκιν κιλό 3.000   1,7640 € 5.292,00 € 

15 Αχλάδια κιλό 300   1,9600 € 588,00 € 

16 Μπανάνες κιλό 400   1,7640 € 705,60 € 

17 Πορτοκάλια μέρλιν κιλό 600   0,9506 € 570,36 € 

18 Πεπόνι κιλό 150   1,3034 € 195,51 € 

18 Καρπούζια κιλό 200   0,4018 € 80,36 € 

19 Νεκταρίνια κιλό 350   1,7052 € 596,82 € 

20 Πράσο κιλό 360   1,5876 € 571,54 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 19.726,52 € 

ΦΠΑ 13% 2.564,45 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 22.290,97 € 

 

Το ποσοστό της έκπτωσής μου για τα είδη οπωροπωλείου για τον ΔΟΠ Ρόδου είναι δύο τοις εκατό (2%) στη 
κάθε φορά διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή 
ορίζεται από τα αντίστοιχα περιοδικά εκδιδόμενα Δελτία Τιμών της Διεύθυνσης Εμπορίου της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου.     

 

2.4 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Γίγαντες χύμα κιλό 200   3,65 € 730,00 € 

2 Φασόλια ψιλά χύμα κιλό 200   2,65 € 530,00 € 

3 Φακές χύμα κιλό 200   1,95 € 390,00 € 

4 Ρεβίθια χύμα κιλό 200   3,35 € 670,00 € 

5 Φασόλια (μαυρομίτικα) χύμα κιλό 150   2,95 € 442,50 € 

6 Φασόλια 500γρ. τεμ. 80   1,40 € 112,00 € 

7 Φακές ψιλές 500γρ. τεμ. 80   1,30 € 104,00 € 

8 Ρύζι καρολίνα χύμα κιλό 500   1,85 € 925,00 € 

9 Ρύζι κίτρινο χύμα κιλό 400   1,85 € 740,00 € 

10 Ρύζι καρολίνα 500γρ. τεμ. 50   1,40 € 70,00 € 

11 Ρύζι κίτρινο 500γρ τεμ. 150   1,65 € 247,50 € 

12 Μακαρόνια spaghetti 500γρ. τεμ. 1.000   0,90 € 900,00 € 

13 Μακαρόνια παστίτσιου 500γρ τεμ. 500   1,40 € 700,00 € 

14 Μακαρόνια Πέννες 500γρ. τεμ. 720   0,90 € 648,00 € 

15 Μακαρονάκι κοφτό 500γρ. τεμ. 915   0,90 € 823,50 € 

16 Ζυμαρικά αστεράκι 500γρ τεμ. 100   0,90 € 90,00 € 

17 Κριθαράκι μέτριο 500γρ τεμ. 1.000   0,90 € 900,00 € 

18 Φασολάκια κατ. χύμα. κιλό 300   1,75 € 525,00 € 

19 Φασολάκια κατ. 1 KG τεμ. 50   1,90 € 95,00 € 

20 Αρακάς κατ. χύμα κιλό 260   1,60 € 416,00 € 

21 Αρακάς κατ. 500γρ. τεμ. 100   1,75 € 175,00 € 

22 Ανάμεικτα λαχανικά 
κατεψυγμένα 

κιλό 
250   1,60 € 

400,00 € 

23 Σπανάκι κατεψυγμένο κιλό 200   1,60 € 320,00 € 

24 Γάλα εβαπορέ 410γρ. τεμ 600   0,90 € 540,00 € 

25 Ζάχαρη άσπρη 1κιλ. κιλό 200   1,10 € 220,00 € 

26 Παντζάρια 5κιλ. τεμ. 80   4,55 € 364,00 € 

27 Μανιτάρια τεμαχισμένα 
(συσκ.3κιλ) 

τεμ. 
20   4,20 € 

84,00 € 

28 Αγγουράκι τουρσί 5κιλ. τεμ. 60   5,10 € 306,00 € 

29 Πίκλες 5κιλ. τεμ. 40   8,00 € 320,00 € 
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30 Μαγειρικό λίπος(φυτίνη) 16κιλ. τεμ. 10   46,80 € 468,00 € 

31 Βούτυρο 2κιλ. τεμ. 30   7,40 € 222,00 € 

32 Μερέντα 10κιλ. τεμ. 4   37,00 € 148,00 € 

33 Φρυγανιά τρίμμα 400γρ. τεμ. 50   1,15 € 57,50 € 

34 Μπισκότα πτι-μπερ τεμ. 300   1,00 € 300,00 € 

35 Κρέμα άνθος αραβοσίτου 
βανίλια 43γρ. 

τεμ. 
80   0,45 € 

36,00 € 

36 Μέλι ανθέων 900γρ. τεμ. 16   8,30 € 132,80 € 

37 Κακάο 125γρ. τεμ. 24   1,45 € 34,80 € 

38 Μαρμελάδα 4κιλ τεμ. 20   13,80 € 276,00 € 

39 Δημητριακά 1κιλ. τεμ. 60   5,50 € 330,00 € 

40 Ζελέ 200γρ.διαφορ.γεύσεις τεμ. 80   1,65 € 132,00 € 

41 Μαγιά μπύρας 8γρ τεμ. 24   1,20 € 28,80 € 

42 Μπαίικιν πάουντερ 20γρ 
(συσκ.3τχ) 

τεμ. 
40   0,45 € 

18,00 € 

43 Ζελεδάκια διάφορες γεύσεις κιλό 5   7,95 € 39,75 € 

44 Αυγά καρτ.30τεμ. καρτ 100   6,00 € 600,00 € 

45 Ξύδι 100% 5κ? τεμ. 25   5,50 € 137,50 € 

46 Ζωμός κότας 4κιλ. τεμ. 10   32,00 € 320,00 € 

47 Αλεύρι μαλακό για όλες τις 
χρήσεις χύμα 

κιλό 
90   1,10 € 

99,00 € 

48 Αλεύρι φαρίνα 500γρ. τεμ. 75   0,90 € 67,50 € 

49 Κορν φλάουρ 200γρ τεμ. 8   0,90 € 7,20 € 

50 Κορν φλάουρ χύμα κιλό 12   1,40 € 16,80 € 

51 Τοματοχυμός συμπυκνωμένος 
500γρ. 

τεμ. 
200   0,65 € 

130,00 € 

52 Τοματάκι 
ψιλοκομμένο(κονκασέ) 3κιλ. 

τεμ. 
280   4,15 € 

1.162,00 € 

53 Τοματοπολτός (πελτές) 
επαγγελματική συσκευασίας 

5κιλ 

τεμ. 
35   6,90 € 

241,50 € 

54 Τυρί κασέρι κιλό 50   9,20 € 460,00 € 

55 Τυρί Regato κιλό 120   8,45 € 1.014,00 € 

56 Τυρί Edam κιλό 50   6,45 € 322,50 € 

57 Τυρί φέτα πρόβειο 1κιλό κιλό 50   9,40 € 470,00 € 

58 Λευκό τυρί κιλό 200   6,84 € 1.368,00 € 

59 Γαλοπούλα βραστή κιλό 8   12,95 € 103,60 € 

60 Ψάρι (κοκκινόψαρο) 
κατεψυγμένο 

κιλό 
30   7,50 € 

225,00 € 

61 Αλάτι 12,50κιλ. τεμ. 10   10,50 € 105,00 € 

62 Αλάτι 500γρ τεμ. 30   0,45 € 13,50 € 

63 Πιπέρι 500γρ. τεμ. 20   11,90 € 238,00 € 

64 Μοσχοκάρυδο 100γρ.(τεμ.) τεμ. 8   8,30 € 66,40 € 

65 Ρίγανη 500γρ τεμ. 16   3,30 € 52,80 € 

66 Κύμινο 100γρ. τεμ. 16   3,60 € 57,60 € 

67 Θυμάρι 500γρ τεμ. 10   5,30 € 53,00 € 

68 Δυόσμος 500γρ. τεμ. 16   3,20 € 51,20 € 

69 Δεντρολίβανο 500γρ τεμ. 15   4,30 € 64,50 € 

70 Ξύλα κανέλας 500γρ τεμ. 16   2,60 € 41,60 € 

71 Κανέλα σκόνη 500γρ τεμ. 16   3,60 € 57,60 € 

72 Δάφνη 250γρ τεμ. 10   2,40 € 24,00 € 

73 Πουρές σκόνη 25 κιλών (τιμή 
ανά κιλό) 

τεμ. 
175   3,20 € 

560,00 € 

74 Αλουμινόχαρτο 40μ τεμ. 15   5,20 € 78,00 € 

75 Αντικολλητικό χαρτί 
(Λαδόκολλα) 50 μ 

τεμ. 
15   5,90 € 

88,50 € 

76 Μεμβράνη επαγγελματικής τεμ. 15   5,50 € 82,50 € 
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χρήσης 

77 Βανίλια άρωμα σετ 5τεμ. Πακ 40   0,50 € 20,00 € 

78 Χυμός 1lt ανάμεικτος σε 
τετραπακ 

τεμ. 
230   1,30 € 

299,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23.708,95 € 

ΦΠΑ 13% 2.085,90 € 

ΦΠΑ 23% 1.762,62 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 27.557,47 € 

 

2. Την εταιρεία ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ ΑΕ με αφμ: 094355230 ως εξής: 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΛΑΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αραβοσιτέλαιο 5lt τεμ. 54 6,75 364,50 

2 
Ελαιόλαδο 5lt 

τεμ. 
265 

18,23 

11.20% 4.289,90 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4.654,40 

ΦΠΑ 24% 87,48 

ΦΠΑ 14% 600,58 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 5.342,46 

Η έκπτωση στο ελαιόλαδο είναι 11,20% επί των κάθε φορά τιμών τιμών της Δνσης Εμπορίου. 
 

3. Την εταιρεία ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕ με αφμ: 094196422 ως εξής: 

1.1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ (€) 
1 Αλάτι 500gr  τεμ 424 0,40 € 169,60 € 

2 
Αλεύρι για όλες τις 

χρήσεις 1 kg 

κιλό 
315 0,95 € 299,25 € 

3 Αλεύρι φαρίνα 500gr. τεμ 1072 0,90 € 964,80 € 

4 
Αλουμινόχαρτο 100 m * 45 

cm 

τεμ 
22,00 8,00 € 176,00 € 

5 Αρακάς κατεψυγμένος 1 kg κιλό 551 1,90 € 1.046,90 € 

6 Αυγά 6άδα τεμ 1730 1,10 € 1.903,00 € 

7 Βανίλια άρωμα σετ 5τεμ. πακέτο 461 0,40 € 184,40 € 

8 Βούτυρο 2kg τεμ 317 5,50 € 1.743,50 € 

9 Γάλα εβαπορέ 410gr τεμ 6430 0,85 € 5.465,50 € 

10 Γαρύφαλλο 100gr τεμ 78 0,70 € 54,60 € 

11 
Γαρύφαλλο ολόκληρο 

50gr 

τεμ 
17,00 2,30 € 39,10 € 

12 Δάφνη 100 gr τεμ 68 1,40 € 95,20 € 

13 Δημητριακά 1kg τεμ 684 4,95 € 3.385,80 € 

14 Δυόσμος 100gr τεμ 34 0,70 € 23,80 € 

15 Ζάχαρη άσπρη 1 kg κιλό 774 1,00 € 774,00 € 

16 Ζάχαρη άχνη 400gr τεμ 48,00 1,00 € 48,00 € 

17 
Ζελέ 200gr. διάφορες 

γεύσεις 

τεμ 
915 1,50 € 1.372,50 € 

18 Κακάο 125gr. τεμ 179 1,30 € 232,70 € 

19 Κανέλα τριμμένη 500gr. τεμ 67 3,50 € 234,50 € 

20 Καφές στιγμιαίος 200gr τεμ. 93 5,50 € 511,50 € 

21 Κύμινο 500gr τεμ 69 3,90 € 269,10 € 

22 Κορν φλάουρ 500 gr τεμ. 145 0,95 € 137,75 € 

23 
Κρέμες άνθος αραβοσίτου 

βανίλια 43gr 

τεμ 
1863 0,40 € 745,20 € 

24 Κριθαράκι ψιλό 500gr τεμ 1153 0,85 € 980,05 € 

25 Μαγιά μπύρας 8 gr τεμ. 199 1,00 € 199,00 € 
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26 Λαδόκολα 50 m τεμ 20,00 3,90 € 78,00 € 

27 
Μακαρονάκι κοφτό ψιλό 

500gr 

τεμ 
1680 0,85 € 1.428,00 € 

28 
Μακαρόνια παστίτσιου 

500gr 

τεμ 
570 0,85 € 484,50 € 

29 
Μακαρόνια σπαγγέτι 

500gr 

τεμ 
275 0,85 € 233,75 € 

30 Μακαρόνια Πέννες 500 τεμ 80 0,85 € 68,00 € 

31 
Μαρμελάδα 450γρ. 
διάφορες γεύσεις 

τεμ 
559 2,15 € 1.201,85 € 

32 Μέλι ανθέων 900gr τεμ 317 6,50 € 2.060,50 € 

33 Μεμβράνη 250 m *45 cm τεμ 29 6,90 € 200,10 € 

34 Μοσχοκάρυδο 100gr. τεμ 61 0,90 € 54,90 € 

35 
Μπαιΐκιν πάουντερ 
(συσκευασία 3 τμχ) 

τεμ 
240 0,40 € 96,00 € 

36 
Μπισκότα Πτι Μπερ 

250gr 

τεμ 
2530 0,95 € 2.403,50 € 

37 
Νερό εμφιαλωμένο 

0,5lt(24 τεμ) 
κιβώτιο 

55 3,60 € 198,00 € 

38 Ξύδι 100% 400gr τεμ 113 0,45 € 50,85 € 

39 Ξύδι 100% 5kg τεμ 60 4,50 € 270,00 € 

40 Ξύδι Αναπλήρωσης 5lt τεμ 21 3,90 € 81,90 € 

41 Ξύλα κανέλλας 100 gr τεμ. 70 0,90 € 63,00 € 

42 Πιπέρι 500gr τεμ 47 8,00 € 376,00 € 

43 Πουρές 1 kg τεμ 127 2,80 € 355,60 € 

44 Ρίγανη 500gr τεμ 45 2,50 € 112,50 € 

45 Ρύζι καρολίνα 500gr τεμ 800 1,35 € 1.080,00 € 

46 Ρύζι κίτρινο 500gr τεμ 1390 1,35 € 1.876,50 € 

47 Σόδα 30gr τεμ 57 0,80 € 45,60 € 

48 Σπανάκι κατεψυγμένο 1kg κιλό 224 1,80 € 403,20 € 

49 
Τοματάκι ψιλοκομμένο 

(κονκασέ) 3kg 

τεμ 
100,00 3,50 € 350,00 € 

50 
Τοματάκι ψιλοκομμένο 

(κονκασέ) 400gr 

τεμ 
1405 0,70 € 983,50 € 

51 Τοματοπολτός 800gr τεμ 338 1,75 € 591,50 € 

52 
Τοματοχυμός 

συμπυκνωμένος 500gr 

τεμ 
1366 0,60 € 819,60 € 

53 Τυρί EDAM κιλό 531 5,50 € 2.920,50 € 

54 Τυρί REGATO κιλό 324 6,00 € 1.944,00 € 

55 Τυρί φέτα πρόβειο 1kg τάπερ 590,00 6,90 € 4.071,00 € 

56 Φακές 500gr τεμ 921 1,15 € 1.059,15 € 

57 Φασολάκια κατεψυγμένα 1kg κιλό 461 1,90 € 875,90 € 

58 Φασόλια 500gr τεμ 831 1,20 € 997,20 € 

59 
Χυμός 1lt ανάμεικτος σε 

τετραπακ 

τεμ 
1593 1,25 € 1.991,25 € 

ΣΥΝΟΛIKΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 50.881,60 € 

ΦΠΑ 13% 4.010,90 € 

ΦΠΑ 23% 4.606,57 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 59.499,07 € 

 

4. Την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ με αφμ: 998348965 ως εξής: 

1.2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 
Κρέας μόσχου άνευ οστών 

(νουά) νωπό 
κιλό 850 9,03 0% 7.675,50 € 
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2 
Κιμάς μόσχου καθαρός (νουά) 

νωπός 
κιλό 1495 9,03 0% 13.499,85 € 

3 Κιμάς χοιρινός καθαρός νωπός κιλό 240 4,87 0% 1.168,80 € 

4 
Χοιρινή σπάλα άνευ οστών 

νωπό 
κιλό 746 4,87 0% 3.633,02 € 

5 Κοτόπουλο νωπό ολόκληρο κιλό 2800 3,27 - 9.156,00 € 

ΣΥΝΟΛIKΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  35.133,17 € 

ΦΠΑ 13% 4.567,31 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  39.700,48 € 

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή για το α/α 5 και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα α/α 

1,2,3,4. Το ποσοστό της έκπτωσής μου για τα είδη κρεοπωλείου του Δήμου Ρόδου είναι μηδέν τοις εκατό (0%) 
στη κάθε φορά διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή 
ορίζεται από τα αντίστοιχα περιοδικά εκδιδόμενα Δελτία Τιμών της Διεύθυνσης Εμπορίου της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου.     

2.1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΩΠΑ ΔΟΠ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗ

Σ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 Κρέας μόσχου άνευ οστών (σπάλα) νωπό κιλό 650 8,65 0% 5.622,50 € 

2 Χοιρινή σπάλα άνευ οστών νωπό κιλό 500 4,60 0% 2.300,00 € 

3 Κιμάς μόσχου καθαρός (σπάλα) κιλό 650 8,65 0% 5.622,50 € 

4 Κοτόπουλο νωπό ολόκληρο κιλό 800 3,27 - 2.616,00 € 

5 Kοτόπουλο φιλέτο κιλό 70 7,70 0% 539,00 € 

ΣΥΝΟΛIKΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  16.700,00 € 

ΦΠΑ 13% 2.171,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ   18.871,00 € 

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή για το α/α 4 και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα α/α 

1,2,3,5. Το ποσοστό της έκπτωσής μου για τα είδη κρεοπωλείου για τον ΔΟΠ Ρόδου είναι μηδέν τοις εκατό 
(0%) στη κάθε φορά διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης όπως 
αυτή ορίζεται από τα αντίστοιχα περιοδικά εκδιδόμενα Δελτία Τιμών της Διεύθυνσης Εμπορίου της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.       
  

5. Την εταιρεία Δ ΚΑΙ Σ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΑΕ με αφμ: 094271186 ως εξής: 

6.  

1.5 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

1 Άρτος τύπου 70% φρατζόλα 500gr τεμ. 12.980 0,80 € 10.384,00 €   

2 Τσουρεκάκια τεμ. 800 0,55 € 440,00 €   

ΣΥΝΟΛIKΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  10.824,00 € 

ΦΠΑ 13% 1.407,12 € 

ΣΥΝΟΛΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  12.231,12 € 

Με κριτήριο κατακύρωσης η συνολικά χαμηλότερη τιμή. 

 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΟΠ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 
Άρτος τύπου 70% 

φρατζόλα 
500γρ. τεμ. 1.000 0,83 € 830,00 € 

2 Άρτος λευκός 250γρ. τεμ. 29.400 0,38 € 11.172,00 € 

3 Τσουρεκάκι 80γρμ. τεμ. 
1.000 0,55 € 550,00 € 
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4 Φόρμα τοστ  500γρμ. τεμ. 200 1,19 € 238,00 € 

5 Τυροπιτάκι μικρό (κουρού) κιλ. 
56 8,25 € 462,00 € 

ΣΥΝΟΛIKΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13.252,00 € 

ΦΠΑ 13% 1.662,70 € 

ΦΠΑ 23% 106,26 € 

ΣΥΝΟΛΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 15.020,96 € 

Με κριτήριο κατακύρωσης η συνολικά χαμηλότερη τιμή. 

 

 Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες τροφίμων (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ) για τις οποίες δεν 
αναδείχθηκε μειοδότης, να επαναληφθεί ο διαγωνισμός. 

 

 (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 με αρ. 2/48681/16-06-2016 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου 

Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιούνται τα από 06/06/2016 και 14/06/2016 πρακτικά της Επιτροπής 
διαγωνισμού, 

 Τον ΕΚΠΟΤΑ, 
 Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ/τος 370/95 όπως 

αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 ( ΦΕΚ Α 100) και των αντίστοιχων του Π.Δ. 
57/2000. 

 Τo Π.Δ. 60/2007 <<περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων,  έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών (ΦΕΚ 64/Α).  

 Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα τa Άρθρα 158 και  209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8-  6-

2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 Το Π.Δ. 113/2010. 
 Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ68Α /20-03-2007). 

 Το Ν. 3310/2005 «μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 

 Το  N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών   Δημοσίων   Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις. 

 Την ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) εγκρίνει, αυτούσια, τα πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου, ανοικτού, 
ηλεκτρονικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια τροφίμων, κτλ του Δήμου Ρόδου και του 
ΔΟΠ», έτους 2016 (κωδ. 15/6481.0001, 15/6481.0007, 60/7341.0001), 

 

Β) κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων κτλ για το Δήμο 
Ρόδου και το ΔΟΠ, στις παρακάτω εταιρείες, ως εξής: 
 

1. Στην εταιρεία ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ΑΦΜ: 033972063 ως εξής: 

2.3 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ντομάτες κιλό 1.000   1,9110 € 1.911,00 € 

2 Αγγούρια τεμ. 1.000   0,7350 € 735,00 € 

3 Καρότα κιλό 560   1,4700 € 823,20 € 

4 Λεμόνια κιλό 150   0,9310 € 139,65 € 

5 Πατάτες κιλό 4.200   0,8036 € 3.375,12 € 
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6 Πιπεριές ελλ. κιλό 400   1,5386 € 615,44 € 

7 Δεματικά                                     
(σέλινο, μαϊντανό, άνιθο) 

τεμ. 
500   0,3920 € 196,00 € 

8 Σκόρδα κιλό 60   3,3712 € 202,27 € 

9 Λάχανο κιλό 600   0,7056 € 423,36 € 

10 Μαρούλια τεμ. 1.400   0,5586 € 782,04 € 

11 Κολοκυθάκια κιλό 250   2,4010 € 600,25 € 

12 Μελιτζάνες κιλό 300   1,4700 € 441,00 € 

13 Κρεμμύδια ξερά κιλό 1.000   0,8820 € 882,00 € 

14 Μήλα στάρκιν κιλό 3.000   1,7640 € 5.292,00 € 

15 Αχλάδια κιλό 300   1,9600 € 588,00 € 

16 Μπανάνες κιλό 400   1,7640 € 705,60 € 

17 Πορτοκάλια μέρλιν κιλό 600   0,9506 € 570,36 € 

18 Πεπόνι κιλό 150   1,3034 € 195,51 € 

18 Καρπούζια κιλό 200   0,4018 € 80,36 € 

19 Νεκταρίνια κιλό 350   1,7052 € 596,82 € 

20 Πράσο κιλό 360   1,5876 € 571,54 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 19.726,52 € 

ΦΠΑ 13% 2.564,45 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 22.290,97 € 

Το ποσοστό της έκπτωσής μου για τα είδη οπωροπωλείου για τον ΔΟΠ Ρόδου είναι δύο τοις εκατό (2%) στη 
κάθε φορά διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή 
ορίζεται από τα αντίστοιχα περιοδικά εκδιδόμενα Δελτία Τιμών της Διεύθυνσης Εμπορίου της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου.     

 

2.4 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Γίγαντες χύμα κιλό 200   3,65 € 730,00 € 

2 Φασόλια ψιλά χύμα κιλό 200   2,65 € 530,00 € 

3 Φακές χύμα κιλό 200   1,95 € 390,00 € 

4 Ρεβίθια χύμα κιλό 200   3,35 € 670,00 € 

5 Φασόλια (μαυρομίτικα) χύμα κιλό 150   2,95 € 442,50 € 

6 Φασόλια 500γρ. τεμ. 80   1,40 € 112,00 € 

7 Φακές ψιλές 500γρ. τεμ. 80   1,30 € 104,00 € 

8 Ρύζι καρολίνα χύμα κιλό 500   1,85 € 925,00 € 

9 Ρύζι κίτρινο χύμα κιλό 400   1,85 € 740,00 € 

10 Ρύζι καρολίνα 500γρ. τεμ. 50   1,40 € 70,00 € 

11 Ρύζι κίτρινο 500γρ τεμ. 150   1,65 € 247,50 € 

12 Μακαρόνια spaghetti 500γρ. τεμ. 1.000   0,90 € 900,00 € 

13 Μακαρόνια παστίτσιου 500γρ τεμ. 500   1,40 € 700,00 € 

14 Μακαρόνια Πέννες 500γρ. τεμ. 720   0,90 € 648,00 € 

15 Μακαρονάκι κοφτό 500γρ. τεμ. 915   0,90 € 823,50 € 

16 Ζυμαρικά αστεράκι 500γρ τεμ. 100   0,90 € 90,00 € 

17 Κριθαράκι μέτριο 500γρ τεμ. 1.000   0,90 € 900,00 € 

18 Φασολάκια κατ. χύμα. κιλό 300   1,75 € 525,00 € 

19 Φασολάκια κατ. 1 KG τεμ. 50   1,90 € 95,00 € 

20 Αρακάς κατ. χύμα κιλό 260   1,60 € 416,00 € 

21 Αρακάς κατ. 500γρ. τεμ. 100   1,75 € 175,00 € 

22 Ανάμεικτα λαχανικά 
κατεψυγμένα 

κιλό 
250   1,60 € 

400,00 € 

23 Σπανάκι κατεψυγμένο κιλό 200   1,60 € 320,00 € 

24 Γάλα εβαπορέ 410γρ. τεμ 600   0,90 € 540,00 € 

25 Ζάχαρη άσπρη 1κιλ. κιλό 200   1,10 € 220,00 € 

26 Παντζάρια 5κιλ. τεμ. 80   4,55 € 364,00 € 

27 Μανιτάρια τεμαχισμένα 
(συσκ.3κιλ) 

τεμ. 
20   4,20 € 

84,00 € 
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28 Αγγουράκι τουρσί 5κιλ. τεμ. 60   5,10 € 306,00 € 

29 Πίκλες 5κιλ. τεμ. 40   8,00 € 320,00 € 

30 Μαγειρικό λίπος(φυτίνη) 16κιλ. τεμ. 10   46,80 € 468,00 € 

31 Βούτυρο 2κιλ. τεμ. 30   7,40 € 222,00 € 

32 Μερέντα 10κιλ. τεμ. 4   37,00 € 148,00 € 

33 Φρυγανιά τρίμμα 400γρ. τεμ. 50   1,15 € 57,50 € 

34 Μπισκότα πτι-μπερ τεμ. 300   1,00 € 300,00 € 

35 Κρέμα άνθος αραβοσίτου 
βανίλια 43γρ. 

τεμ. 
80   0,45 € 

36,00 € 

36 Μέλι ανθέων 900γρ. τεμ. 16   8,30 € 132,80 € 

37 Κακάο 125γρ. τεμ. 24   1,45 € 34,80 € 

38 Μαρμελάδα 4κιλ τεμ. 20   13,80 € 276,00 € 

39 Δημητριακά 1κιλ. τεμ. 60   5,50 € 330,00 € 

40 Ζελέ 200γρ.διαφορ.γεύσεις τεμ. 80   1,65 € 132,00 € 

41 Μαγιά μπύρας 8γρ τεμ. 24   1,20 € 28,80 € 

42 Μπαίικιν πάουντερ 20γρ 
(συσκ.3τχ) 

τεμ. 
40   0,45 € 

18,00 € 

43 Ζελεδάκια διάφορες γεύσεις κιλό 5   7,95 € 39,75 € 

44 Αυγά καρτ.30τεμ. καρτ 100   6,00 € 600,00 € 

45 Ξύδι 100% 5κ? τεμ. 25   5,50 € 137,50 € 

46 Ζωμός κότας 4κιλ. τεμ. 10   32,00 € 320,00 € 

47 Αλεύρι μαλακό για όλες τις 
χρήσεις χύμα 

κιλό 
90   1,10 € 

99,00 € 

48 Αλεύρι φαρίνα 500γρ. τεμ. 75   0,90 € 67,50 € 

49 Κορν φλάουρ 200γρ τεμ. 8   0,90 € 7,20 € 

50 Κορν φλάουρ χύμα κιλό 12   1,40 € 16,80 € 

51 Τοματοχυμός συμπυκνωμένος 
500γρ. 

τεμ. 
200   0,65 € 

130,00 € 

52 Τοματάκι 
ψιλοκομμένο(κονκασέ) 3κιλ. 

τεμ. 
280   4,15 € 

1.162,00 € 

53 Τοματοπολτός (πελτές) 
επαγγελματική συσκευασίας 

5κιλ 

τεμ. 
35   6,90 € 

241,50 € 

54 Τυρί κασέρι κιλό 50   9,20 € 460,00 € 

55 Τυρί Regato κιλό 120   8,45 € 1.014,00 € 

56 Τυρί Edam κιλό 50   6,45 € 322,50 € 

57 Τυρί φέτα πρόβειο 1κιλό κιλό 50   9,40 € 470,00 € 

58 Λευκό τυρί κιλό 200   6,84 € 1.368,00 € 

59 Γαλοπούλα βραστή κιλό 8   12,95 € 103,60 € 

60 Ψάρι (κοκκινόψαρο) 
κατεψυγμένο 

κιλό 
30   7,50 € 

225,00 € 

61 Αλάτι 12,50κιλ. τεμ. 10   10,50 € 105,00 € 

62 Αλάτι 500γρ τεμ. 30   0,45 € 13,50 € 

63 Πιπέρι 500γρ. τεμ. 20   11,90 € 238,00 € 

64 Μοσχοκάρυδο 100γρ.(τεμ.) τεμ. 8   8,30 € 66,40 € 

65 Ρίγανη 500γρ τεμ. 16   3,30 € 52,80 € 

66 Κύμινο 100γρ. τεμ. 16   3,60 € 57,60 € 

67 Θυμάρι 500γρ τεμ. 10   5,30 € 53,00 € 

68 Δυόσμος 500γρ. τεμ. 16   3,20 € 51,20 € 

69 Δεντρολίβανο 500γρ τεμ. 15   4,30 € 64,50 € 

70 Ξύλα κανέλας 500γρ τεμ. 16   2,60 € 41,60 € 

71 Κανέλα σκόνη 500γρ τεμ. 16   3,60 € 57,60 € 

72 Δάφνη 250γρ τεμ. 10   2,40 € 24,00 € 

73 Πουρές σκόνη 25 κιλών (τιμή 
ανά κιλό) 

τεμ. 
175   3,20 € 

560,00 € 

74 Αλουμινόχαρτο 40μ τεμ. 15   5,20 € 78,00 € 

75 Αντικολλητικό χαρτί τεμ. 15   5,90 € 88,50 € 
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(Λαδόκολλα) 50 μ 

76 Μεμβράνη επαγγελματικής 
χρήσης 

τεμ. 
15   5,50 € 

82,50 € 

77 Βανίλια άρωμα σετ 5τεμ. Πακ 40   0,50 € 20,00 € 

78 Χυμός 1lt ανάμεικτος σε 
τετραπακ 

τεμ. 
230   1,30 € 

299,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23.708,95 € 

ΦΠΑ 13% 2.085,90 € 

ΦΠΑ 23% 1.762,62 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 27.557,47 € 

 

2. Στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ ΑΕ με ΑΦΜ: 094355230 ως εξής: 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΛΑΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αραβοσιτέλαιο 5lt τεμ. 54 6,75 364,50 

2 
Ελαιόλαδο 5lt 

τεμ. 
265 

18,23 

11.20% 4.289,90 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4.654,40 

ΦΠΑ 24% 87,48 

ΦΠΑ 14% 600,58 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 5.342,46 

Η έκπτωση στο ελαιόλαδο είναι 11,20% επί των κάθε φορά τιμών τιμών της Δνσης Εμπορίου. 
 

3. Στην εταιρεία ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕ με ΑΦΜ: 094196422 ως εξής: 
1.1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ (€) 
1 Αλάτι 500gr  τεμ 424 0,40 € 169,60 € 

2 
Αλεύρι για όλες τις 

χρήσεις 1 kg 

κιλό 
315 0,95 € 299,25 € 

3 Αλεύρι φαρίνα 500gr. τεμ 1072 0,90 € 964,80 € 

4 
Αλουμινόχαρτο 100 m * 45 

cm 

τεμ 
22,00 8,00 € 176,00 € 

5 Αρακάς κατεψυγμένος 1 kg κιλό 551 1,90 € 1.046,90 € 

6 Αυγά 6άδα τεμ 1730 1,10 € 1.903,00 € 

7 Βανίλια άρωμα σετ 5τεμ. πακέτο 461 0,40 € 184,40 € 

8 Βούτυρο 2kg τεμ 317 5,50 € 1.743,50 € 

9 Γάλα εβαπορέ 410gr τεμ 6430 0,85 € 5.465,50 € 

10 Γαρύφαλλο 100gr τεμ 78 0,70 € 54,60 € 

11 
Γαρύφαλλο ολόκληρο 

50gr 

τεμ 
17,00 2,30 € 39,10 € 

12 Δάφνη 100 gr τεμ 68 1,40 € 95,20 € 

13 Δημητριακά 1kg τεμ 684 4,95 € 3.385,80 € 

14 Δυόσμος 100gr τεμ 34 0,70 € 23,80 € 

15 Ζάχαρη άσπρη 1 kg κιλό 774 1,00 € 774,00 € 

16 Ζάχαρη άχνη 400gr τεμ 48,00 1,00 € 48,00 € 

17 
Ζελέ 200gr. διάφορες 

γεύσεις 

τεμ 
915 1,50 € 1.372,50 € 

18 Κακάο 125gr. τεμ 179 1,30 € 232,70 € 

19 Κανέλα τριμμένη 500gr. τεμ 67 3,50 € 234,50 € 

20 Καφές στιγμιαίος 200gr τεμ. 93 5,50 € 511,50 € 

21 Κύμινο 500gr τεμ 69 3,90 € 269,10 € 

22 Κορν φλάουρ 500 gr τεμ. 145 0,95 € 137,75 € 

23 
Κρέμες άνθος αραβοσίτου 

βανίλια 43gr 

τεμ 
1863 0,40 € 745,20 € 
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24 Κριθαράκι ψιλό 500gr τεμ 1153 0,85 € 980,05 € 

25 Μαγιά μπύρας 8 gr τεμ. 199 1,00 € 199,00 € 

26 Λαδόκολα 50 m τεμ 20,00 3,90 € 78,00 € 

27 
Μακαρονάκι κοφτό ψιλό 

500gr 

τεμ 
1680 0,85 € 1.428,00 € 

28 
Μακαρόνια παστίτσιου 

500gr 

τεμ 
570 0,85 € 484,50 € 

29 
Μακαρόνια σπαγγέτι 

500gr 

τεμ 
275 0,85 € 233,75 € 

30 Μακαρόνια Πέννες 500 τεμ 80 0,85 € 68,00 € 

31 
Μαρμελάδα 450γρ. 
διάφορες γεύσεις 

τεμ 
559 2,15 € 1.201,85 € 

32 Μέλι ανθέων 900gr τεμ 317 6,50 € 2.060,50 € 

33 Μεμβράνη 250 m *45 cm τεμ 29 6,90 € 200,10 € 

34 Μοσχοκάρυδο 100gr. τεμ 61 0,90 € 54,90 € 

35 
Μπαιΐκιν πάουντερ 
(συσκευασία 3 τμχ) 

τεμ 
240 0,40 € 96,00 € 

36 
Μπισκότα Πτι Μπερ 

250gr 

τεμ 
2530 0,95 € 2.403,50 € 

37 
Νερό εμφιαλωμένο 

0,5lt(24 τεμ) 
κιβώτιο 

55 3,60 € 198,00 € 

38 Ξύδι 100% 400gr τεμ 113 0,45 € 50,85 € 

39 Ξύδι 100% 5kg τεμ 60 4,50 € 270,00 € 

40 Ξύδι Αναπλήρωσης 5lt τεμ 21 3,90 € 81,90 € 

41 Ξύλα κανέλλας 100 gr τεμ. 70 0,90 € 63,00 € 

42 Πιπέρι 500gr τεμ 47 8,00 € 376,00 € 

43 Πουρές 1 kg τεμ 127 2,80 € 355,60 € 

44 
Ρίγανη 500gr 

 

τεμ 
45 2,50 € 112,50 € 

45 
Ρύζι καρολίνα 500gr 

 

τεμ 
800 1,35 € 

1.080,00 € 

46 
Ρύζι κίτρινο 500gr 

 

τεμ 
1390 1,35 € 

1.876,50 € 

47 Σόδα 30gr τεμ 57 0,80 € 45,60 € 

48 Σπανάκι κατεψυγμένο 1kg κιλό 224 1,80 € 403,20 € 

49 
Τοματάκι ψιλοκομμένο 

(κονκασέ) 3kg 

τεμ 
100,00 3,50 € 350,00 € 

50 
Τοματάκι ψιλοκομμένο 

(κονκασέ) 400gr 

τεμ 
1405 0,70 € 983,50 € 

51 Τοματοπολτός 800gr τεμ 338 1,75 € 591,50 € 

52 
Τοματοχυμός 

συμπυκνωμένος 500gr 

τεμ 
1366 0,60 € 819,60 € 

53 
Τυρί EDAM 

 

κιλό 
531 5,50 € 2.920,50 € 

54 Τυρί REGATO κιλό 324 6,00 € 1.944,00 € 

55 
Τυρί φέτα πρόβειο 1kg 

 

τάπερ 
590,00 6,90 € 4.071,00 € 

56 
Φακές 500gr 

 

τεμ 

921 
1,15 € 

1.059,15 € 

57 Φασολάκια κατεψυγμένα 1kg κιλό 461 1,90 € 875,90 € 

58 
Φασόλια 500gr 

 

τεμ 

831 
1,20 € 

997,20 € 

59 
Χυμός 1lt ανάμεικτος σε 

τετραπακ 

τεμ 
1593 1,25 € 1.991,25 € 

ΣΥΝΟΛIKΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 50.881,60 € 

ΦΠΑ 13% 4.010,90 € 

ΦΠΑ 23% 4.606,57 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 59.499,07 € 
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4. Στην εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ με ΑΦΜ: 998348965 ως εξής: 
1.2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 
Κρέας μόσχου άνευ οστών 

(νουά) νωπό 
κιλό 850 9,03 0% 7.675,50 € 

2 
Κιμάς μόσχου καθαρός (νουά) 

νωπός 
κιλό 1495 9,03 0% 13.499,85 € 

3 Κιμάς χοιρινός καθαρός νωπός κιλό 240 4,87 0% 1.168,80 € 

4 
Χοιρινή σπάλα άνευ οστών 

νωπό 
κιλό 746 4,87 0% 3.633,02 € 

5 Κοτόπουλο νωπό ολόκληρο κιλό 2800 3,27 - 9.156,00 € 

ΣΥΝΟΛIKΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  35.133,17 € 

ΦΠΑ 13% 4.567,31 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  39.700,48 € 

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή για το α/α 5 και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα α/α 

1,2,3,4. Το ποσοστό της έκπτωσής μου για τα είδη κρεοπωλείου του Δήμου Ρόδου είναι μηδέν τοις εκατό (0%) 
στη κάθε φορά διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή 
ορίζεται από τα αντίστοιχα περιοδικά εκδιδόμενα Δελτία Τιμών της Διεύθυνσης Εμπορίου της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου.     
 

2.1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΩΠΑ ΔΟΠ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗ

Σ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 Κρέας μόσχου άνευ οστών (σπάλα) νωπό κιλό 650 8,65 0% 5.622,50 € 

2 Χοιρινή σπάλα άνευ οστών νωπό κιλό 500 4,60 0% 2.300,00 € 

3 Κιμάς μόσχου καθαρός (σπάλα) κιλό 650 8,65 0% 5.622,50 € 

4 Κοτόπουλο νωπό ολόκληρο κιλό 800 3,27 - 2.616,00 € 

5 Kοτόπουλο φιλέτο κιλό 70 7,70 0% 539,00 € 

ΣΥΝΟΛIKΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  16.700,00 € 

ΦΠΑ 13% 2.171,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ   18.871,00 € 

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή για το α/α 4 και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα α/α 

1,2,3,5. Το ποσοστό της έκπτωσής μου για τα είδη κρεοπωλείου για τον ΔΟΠ Ρόδου είναι μηδέν τοις εκατό 
(0%) στη κάθε φορά διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης όπως 
αυτή ορίζεται από τα αντίστοιχα περιοδικά εκδιδόμενα Δελτία Τιμών της Διεύθυνσης Εμπορίου της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.        
 

5. Στην εταιρεία Δ ΚΑΙ Σ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΑΕ με αφμ: 094271186 ως εξής: 

1.5 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

1 
Άρτος τύπου 70% 

φρατζόλα 
500gr τεμ. 12.980 0,80 € 10.384,00 €   
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2 Τσουρεκάκια τεμ. 800 0,55 € 440,00 €   

ΣΥΝΟΛIKΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  10.824,00 € 

ΦΠΑ 13% 1.407,12 € 

ΣΥΝΟΛΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  12.231,12 € 

Με κριτήριο κατακύρωσης η συνολικά χαμηλότερη τιμή. 

 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΟΠ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

1 
Άρτος τύπου 70% 

φρατζόλα 
500γρ. τεμ. 1.000 0,83 € 830,00 € 

2 Άρτος λευκός 250γρ. τεμ. 29.400 0,38 € 11.172,00 € 

3 Τσουρεκάκι 80γρμ. τεμ. 
1.000 0,55 € 550,00 € 

4 Φόρμα τοστ  500γρμ. τεμ. 200 1,19 € 238,00 € 

5 Τυροπιτάκι μικρό (κουρού) κιλ. 
56 8,25 € 462,00 € 

ΣΥΝΟΛIKΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13.252,00 € 

ΦΠΑ 13% 1.662,70 € 

ΦΠΑ 23% 106,26 € 

ΣΥΝΟΛΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 15.020,96 € 

Με κριτήριο κατακύρωσης η συνολικά χαμηλότερη τιμή. 

 

Γ) κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για τις υπόλοιπες κατηγορίες τροφίμων (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ 
ΡΟΔΟΥ), για τις οποίες δεν αναδείχθηκε μειοδότης, και εγκρίνει την επανάληψη  του διαγωνισμού. 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο 
                                                                         Απόφ. Αρ. 216/2016  (Α.Δ.Α: 6ΩΟΣΩ1Ρ-ΩΣ3) 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της υπ΄αριθ. 17/2016  διαταγής 

πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που εξέδωσε εναντίον του Δήμου Ρόδου ο Αντωνάκης 
Βασίλειος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ρόδου   
 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου με αρ. πρωτ.: 2/9427/10-02-2016) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Νομικής Υπηρεσίας με 
αριθμ. πρωτ. 2/9427/10-02-2016, ως κατωτέρω: 

 

 «Θέμα: Αίτηση για έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 17/2016 Διαταγής Πληρωμής 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που εξέδωσε εναντίον του Δήμου Ρόδου ο Αντωνάκης Βασίλειος του 
Κωνσταντίνου, κάτοικος Δήμου Ρόδου. 

O καθ’ ου Αντωνάκης Βασίλειος του Κωνσταντίνου, ισχυρίζεται ότι δυνάμει της 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’ ού 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’ ού στον Δήμο Ρόδου, δυνάμει της από 23.09.2015 Εξώδικης Όχλησής του, η 
οποία επιδόθηκε στο Δήμο Ρόδου την 24.09.2015. 
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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 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. 

Κατόπιν τούτων, ζητώ όπως μου δοθεί η έγκριση της Επιτροπής σας για την ήδη ασκηθείσα από 05.02.2016 
με ΑΚΔ 26/08.02.2016 Ανακοπή του Δήμου κατά της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 17/2016 Διαταγής Πληρωμής του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου του Δήμου κου Στρατή Στέφανου) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, μβ
 την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας  με αρ. πρωτ. 2/9427/10-02-2016   

 το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
Εγκρίνει την ήδη ασκηθείσα ανακοπή από 05.02.2016 με ΑΚΔ 26/08.02.2016 του Δήμου Ρόδου κατά της  υπ’ 
αριθμ. 17/2016 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που εξέδωσε εναντίον του Δήμου 
Ρόδου ο κ.Αντωνάκης Βασίλειος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Δήμου Ρόδου. 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο 
                                                                            Απόφ. Αρ. 217 /2016  (Α.Δ.Α: 66ΗΩΩ1Ρ-8ΞΔ) 

Τροποποίηση της απόφασης 189/2016 για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση   των όρων για τη 
διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της προμήθειας «κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. 
Καλλιθέας Δήμου Ρόδου, έτους 2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ. 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/49286/17-06-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 
Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/49286/17.06.2016, δια της οποίας αιτείται την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
189/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το Φ.Π.Α. και κοινοποιείται η νέα μελέτη και 
προτείνονται οι νέοι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας του δημόσιου, πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Καλλιθέας Δήμου Ρόδου, έτους 2016»  
ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. (κωδ. 20/7131.0007.0002), ως κάτωθι: 

 

«Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 189/2016 της ΟΕ για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου 
διαγωνισμού έτους 2016 

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην τροποποίηση ως προς το φπα, στην έγκριση και κατάρτιση της μελέτης 
και των όρων, για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της “προμήθειας κάδων 

απορριμμάτων δε Καλιθέας Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 20/7131.0007.0002)”». 

(Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, για 
τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 
 

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 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ρόδου με 

αρ. πρωτοκόλλου 2/49286/17-06-2016 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

1. Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 189/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει εκ νέου 
τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια «κάδων απορριμμάτων, έτους 2016 

(κωδ.20/7131.0007.0002) της Δ.Ε. Καλιθέας», προϋπολογιζόμενης αξίας 60.000 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. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, περί εγγραφής του σε αυτό, πρωτότυπο και με ισχύ για 
το έτος 2016.  

b. 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. 

c. 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. 

d. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να 
παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου με αποκλειστικά δικά του έξοδα για 
ολόκληρη την ποσότητα ή και για επιμέρους παραγγελίες μέχρι να συμπληρωθεί αυτή. Στη 
δήλωση αυτή θα αναφέρεται και ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης, ο οποίος ορίζεται αυστηρά σε σαράντα(40) ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης, εκτός αν τούτη καθοριστεί διαφορετικά με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη και των δύο 
πλευρών. 

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 σύμβαση καταρτίζεται βάση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 
25 του ΕΚΠΟΤΑ. Η οικονομική προσφορά θα είναι φτιαγμένη σε πρόγραμμα word όπως το υπόδειγμα 
του πίνακα της μελέτης του διαγωνισμού (ενδεικτικός προϋπολογισμός), και 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). 
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 υποχρεωτικά και στους άλλους εσωτερικούς φακέλους. Προσφορές που 
υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον εξωτερικό φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα 
τα σχετικά δικαιολογητικά με την προσφορά και ειδικότερα τα εξής: 
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 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 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. 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.  
Η προσφορά θα δίνεται όπως ο πίνακας που υπάρχει στη μελέτη του διαγωνισμού(ενδεικτικός 
προϋπολογισμός) και αναφέρει ποσότητες, τιμές, κτλ. 
2.5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι και τις 31/12/2016, αλλά η παράδοση των 
υλικών θα γίνει αυστηρά μέσα σε σαράντα(40) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 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 προϊόν 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. 
Σαν ανώτατο διάστημα παράδοσης όλης της αιτούμενης από το Δήμο ποσότητας, ορίζονται οι σαράντα 
(40) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 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.  
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 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 
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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 τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια : 
Ø Τριάντα (30) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100,00 λίτρων 

Ø Εκατόν ογδόντα (180) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 770,00 λίτρων  
Ø Δέκα (10) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 660,00 λίτρων 

Ø Εβδομήντα (70) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 240,00 λίτρων  
Οι προαναφερόμενοι κάδοι θα πρέπει να είναι ανθεκτικοί σε μηχανικές καταπονήσεις (κτυπήματα, κρούσεις, 
πτώσεις), επιδράσεις περιβάλλοντος (ήλιος, βροχή, γενικά καιρικές συνθήκες), χημικές μεταβολές-αντιδράσεις 
και να εξασφαλίζουν υγιεινή και στεγανή αποθήκευση των οικιακών στερεών αποβλήτων. 
Τα τμήματα από τα οποία αποτελούνται οι πλαστικοί κάδοι (κυρίως σώμα, καπάκι) θα είναι κατασκευασμένα 
από το ίδιο υλικό μονομπλόκ ή πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και προερχόμενα από συμπαγή χύτευση της 
πλαστικής ύλης υπό πίεση. Πρέπει επίσης οι εσωτερικές και οι εξωτερικές τους επιφάνειες να είναι λείες και 
χωρίς καμία ρωγμή. Το καπάκι πρέπει να στηρίζεται πάνω στο κυρίως σώμα και να καλύπτει όλο το άνοιγμα, 
έτσι ώστε να μην εισχωρεί μέσα στον κάδο το νερό της βροχής. 
Οι κάδοι πρέπει να είναι τροχήλατοι, για την εύκολη μεταφορά και το άδειασμα τους από το προσωπικό 
καθαριότητας του Δήμου. Ο μηχανισμός κίνησης τους πρέπει να είναι υψηλής αντοχής. Επίσης πρέπει να είναι 
έτσι σχεδιασμένοι ώστε να αγκιστρώνονται, να ανυψώνονται και να ανατρέπονται εύκολα στα οχήματα 
αποκομιδής απορριμμάτων. 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 59.954,00 € με Φ.Π.Α. 24%.  
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 
Αντικείμενο προμήθειας 

Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια: 
Ø Τριάντα (30) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100,00 λίτρων 

Ø Εκατόν ογδόντα (180) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 770,00 λίτρων  
Ø Δέκα (10) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 660,00 λίτρων 

Ø Εβδομήντα (70) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 240,00 λίτρων  
Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται: 
α) από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ                  – υπουργική απόφαση 
11389/93) 

β) από το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06)   και  
γ) το Νόμο 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

Γενικά χαρακτηριστικά - περιγραφή 

Οι προς προμήθεια κάδοι θα πρέπει να έχουν τεχνικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά που να είναι σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  1100 ΛΙΤΡΩΝ  
Οι  κάδοι μηχανικής αποκομιδής  πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής,  και να  ακολουθούν τα ευρωπαϊκά  
STANDARTS ΕΝ 840-2, 5, 6  και να είναι ικανοί να δεχθούν σύμμεικτα απορρίμματα . 
Η χωρητικότητα του κάδου  πρέπει να  είναι  1100  λίτρα (+5%) 

Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώμα του 
κάδου αλλά και τα πλευρικά τοιχώματα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένα ώστε  να αποφεύγεται η 
παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. 
Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους πρέπει να φέρει  δύο κυλινδροειδείς 
σωλήνες για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου 
(βραχίονες). Θα πρέπει να  είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας. 
Ο κάδος επίσης θα πρέπει να  φέρει τις απαραίτητες  χειρολαβές κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την 
εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του. 
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Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι μονομπλόκ (κυρίως σώμα συμπεριλαμβανόμενων των βάσεων 
έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π).  
Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση 
(INJECTION) από  πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας με  ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από 
υπέρυθρες ακτίνες και από  πρωτογενές υλικό.  
Πρέπει να έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κλιματολογικές 
μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις. 
Το υλικό εκχυόμενο  να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του κάδου. 
Το βάρος του κάδου  πρέπει να είναι 50,00-55,00 κιλά και το πάχος του σώματος 6,00 χιλιοστά. 
Ο κάδος πρέπει  να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό  αρίστης κατασκευής και 
ποιότητας διαμέτρου περίπου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 360ο

 

έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους. 
Ο κάθε τροχός  πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαίρου τριβέως και συνδέεται με τον 
κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία 
και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. 
Ο κάθε κάδος  πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δυο τροχούς που 
ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι . 
Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του  να υπάρχει ειδική οπή για την εκροή των υγρών μετά 
τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει  να καλύπτεται με ειδικό καπάκι  και να  έχει απόλυτη 
στεγανότητα. 
Επί ποινή αποκλεισμού το καπάκι πρέπει να συνδέεται με το κυρίως σώμα σταθερά μέσω πλαστικών 
ανθεκτικών μεντεσέδων που είναι ενσωματωμένοι στον κορμό με ειδικές βίδες και αυτό δίνει την δυνατότητα 
σε περίπτωση σπασίματος του μεντεσέ να μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς να αχρηστευθεί ο κάδος. Να ανοίγει 
και  να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των απορριμμάτων. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για 
να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα. 
Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα 
απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας. 
Η διαμόρφωση των κάδων να  είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται 
αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και 
να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 
 

Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα στο εμπρόσθιο τμήμα του 
κάδου, με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση. Συγκεκριμένα θα αναγράφονται τα εξής : 

1. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

3. ΕΤΟΣ 2016 

 

Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου. 
Στις δύο εμπρόσθιες πλευρές θα υπάρχουν αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  770 ΛΙΤΡΩΝ  
Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, να ακολουθούν τα STANDARDS ΕN 
840-2/5/6 και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά υλικά. 
Η χωρητικότητα του κάδου θα είναι 770 λίτρα (+5%) 

Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώμα του 
κάδου αλλά και τα πλευρικά τοιχώματα να είναι ειδικά ενισχυμένα ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των 
τοιχωμάτων κατά την χρήση του. 
Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους να είναι ακλόνητα στερεωμένοι δύο 
κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων 
του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, με το ειδικά ενισχυμένο χείλος του κάδου να είναι δυνατή η 
ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας. 
Ο κάδος επίσης θα φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη 
μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του. 
Όλα τα πλαστικά τμήματα που πρέπει να είναι  μονομπλόκ (κυρίως σώμα, κ.λ.π) των κάδων αυτών πρέπει να 
έχουν κατασκευαστεί με  συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση 
(INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού 
από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. 
Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κλιματολογικές 
μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις. 
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Το υλικό εκχυόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του κάδου. 
Το βάρος του κάδου  θα είναι 40-47 κιλά και το πάχος του σώματος περίπου 5,5 χιλιοστά. 
Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό  αρίστης κατασκευής και 
ποιότητας διαμέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 360 έτσι ώστε 
ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους. 
Ο κάθε τροχός να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαίρου τριβέως και να συνδέεται με τον κάδο 
μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και 
τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. 
Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δύο τροχούς που 
ενεργοποιούνται με απλό πάτημα με το πόδι.  
Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει ειδική οπή με σπείρωμα για την εκροή των 
υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι και έχει απόλυτη 
στεγανότητα. 
Το καπάκι πρέπει να συνδέεται με το κυρίως σώμα σταθερά με ειδικούς "πείρους", να ανοίγει και  να κλείνει 
εύκολα για την τοποθέτηση των απορριμμάτων. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε 
καταπονήσεις και χτυπήματα. 
Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα 
απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και χτένας. 
Η διαμόρφωση των κάδων θα είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται 
αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και 
να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 
Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα στο εμπρόσθιο τμήμα του 
κάδου, με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση. Συγκεκριμένα θα αναγράφονται τα εξής : 

1. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

3. ΕΤΟΣ 2016 

Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου. 
Στις δύο εμπρόσθιες πλευρές θα υπάρχουν αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  660 ΛΙΤΡΩΝ  
Θα είναι τροχήλατοι , χωρητικότητας τουλάχιστον 660 λίτρων (+5%) κατάλληλοι να μπορούν ανυψωθούν από 
σύγχρονο ανυψωτικό μηχανισμό με διεθνείς προδιαγραφές ο οποίος θα είναι προσαρμοσμένος στα 
απορριμματοφόρα αυτ/τα, θα είναι μεγάλης αντοχής κατασκευασμένοι κατάλληλα για ασφαλή και υγιεινή 
αποθήκευση οικιακών και βιομηχανικών απορριμμάτων. Θα ακολουθούν τα STANDARDS EN 840-2/5/6 και 
θα αποτελούνται από: 
Το κυρίως σώμα (κορμό) που θα είναι κατασκευασμένο και ειδικά σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να ανυψωθεί ο 
κάδος από συγχρόνους ανυψωτικούς μηχανισμούς χωρίς να υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης των πλευρικών 
τοιχωμάτων του τα οποία θα πρέπει ως εκ τούτου θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένα. Πάνω στις πλευρικές 
επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους θα είναι ακλόνητα στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες 
που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από το μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου 
(βραχίονες). Επίσης, με το ειδικά ενισχυμένο χείλος του κάδου να είναι δυνατή η ανύψωσή του και με το 
ανυψωτικό μηχανισμό τύπου κτένας.  
Το σκέπασμα (καπάκι) θα είναι πλαστικό επίπεδο και θα συνδέεσαι στον κορμό του κάδου με δυο ειδικά 
έδρανα στήριξης στα πλευρικά τοιχώματα του κάδου ώστε να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την 
τοποθέτηση των απορριμμάτων. Θα πρέπει να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε 
καταπονήσεις και χτυπήματα.  
Οπή καθαρισμού που θα βρίσκεται στον πυθμένα του κάδου για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του 
κάδου. Η οπή θα πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι και να έχει απόλυτη στεγανότητα. 
Το γέμισμα του κάδου με απορρίμματα θα γίνεται απλά, πρακτικά και κατά το δυνατόν αθόρυβα με το άνοιγμα 
του καπακιού, από ειδικά διαμορφωμένες, ενισχυμένες πάνω σ' αυτό εύχρηστες χειρολαβές. 
Οι κάδοι θα είναι εφοδιασμένοι, για άνετο και εύκολο χειρισμό κατά την τροχήλατη μετακίνηση τους, με 
χειρολαβές στον κυρίως κορμό τους κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης. 
Το στόμιο στο κάτω μέρος θα είναι ερμητικά κλειστό με πλαστική η μεταλλική τάπα. 
Οι κάδοι θα είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό πρωτογενές υλικό, κατάλληλα διαμορφωμένο με νευρώσεις 
και  με ομοιογενή κατανομή σε όλα τα σημεία του κάδου, που θα εγγυάται μεγάλη ανθεκτικότητα και 
σταθερότητα στους κάδους .  Οι κάδοι θα είναι ειδικά μελετημένοι στο σχήμα, στις διαστάσεις, στο μέγεθος, 
στο βάρος και κατασκευασμένοι πάνω σε διεθνή αναγνωρισμένα ΣΤΑΝΤΑΡ  έτσι ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε σύστημα μηχανικής αποκομιδής και να ανυψωθούν από ειδικές υποδοχές, από συγχρόνους 
ανυψωτικούς μηχανισμούς. 
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Θα διαθέτουν τέσσερις ανεξάρτητους, κατάλληλης διαμέτρου αθόρυβους και μεγάλης αντοχής τροχούς, από 
συμπαγές ελαστικό άριστης ποιότητας, που θα είναι τοποθετημένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν την 
εύκολη μετακίνηση τους. 
Κάθε τροχός θα πραγματοποιεί δυο κινήσεις, μια στον οριζόντιο άξονα (με περιστροφή 360ο) και μια στον 
κάθετο άξονα έτσι ώστε να αντέχει τη καταπόνηση από τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση 
του κάδου. 
Οι δυο πλάγιοι τροχοί θα διαθέτουν μοχλό ακινητοποίησης της περιστροφικής τους κίνησης ,στον κάθετο 
άξονα τους, για σταθερή πορεία σε μια κατεύθυνση που θα ενεργοποιείται με απλό πάτημα.  
Το βάρος του κάδου θα πρέπει να είναι από 40 έως 45 κιλά περίπου και το πάχος του σώματος περίπου 5,5 
χιλιοστά. 
Οι κάδοι θα είναι ανθεκτικοί στη διάβρωση , απρόσβλητοι από οξέα, χημικές ουσίες και δεν θα υπάρχει 
κίνδυνος ανατροπής των από την θέση χρήσης τους. 
Θα πρέπει, επίσης, να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες καθώς 
και στις απότομες κλιματολογικές αλλαγές. 
Θα είναι ευκολοκαθαριζόμενοι και θα μπορούν να ανυψωθούν από ανυψωτικό μηχανισμό των ειδικών 
οχημάτων πλυντηρίων κάδων για να πλυθούν. 
Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα στο εμπρόσθιο τμήμα του 
κάδου, με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση. Συγκεκριμένα θα αναγράφονται τα εξής : 
1. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

3. ΕΤΟΣ 2016 

Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου 

Στις δύο εμπρόσθιες πλευρές θα υπάρχουν αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240 ΛΙΤΡΩΝ  
O κάδος, χωρητικότητας 240 lit θα αποτελείται από το κυρίως σώμα και το καπάκι, ενώ πρέπει να φέρει δύο 
τροχούς σταθερής κατεύθυνσης Φ 200mm. Πρέπει να είναι κατασκευασμένος, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ΕΝ 840. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο 
άριστης ποιότητας που έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν αποτελεσματικά από 
απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χημικές 
επιδράσεις. Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής  γαλβανισμένο 
ατσάλι. Οι τροχοί να φέρουν εξωτερικά λάστιχο που εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και αθόρυβη μετακίνηση. 
Το κυρίως σώμα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασμένα με χύτευση μονομπλόκ σε τελευταίας 
τεχνολογίας πρέσα (injection moulding). 
Το καπάκι προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα με ειδικούς συνδέσμους που είναι εφοδιασμένοι με 
χειρολαβές, τοποθετημένες εργονομικά ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του κατά την εκκένωση.  
Στο εμπρόσθιο τμήμα του επιθυμητό είναι να σχηματίζει ανύψωση τύπου V για μεγαλύτερη σταθερότητα και 
ασφάλεια. 
Το κυρίως σώμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε χύτευση μονομπλόκ και με ειδικό σχεδιασμό να αντέχει 
σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να μην υπόκεινται σε παραμορφώσεις. Ο σχεδιασμός του (σχήμα, 
στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την καθαριότητα και 
υγιεινή χρήση του κάδου ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες. Η  χειρολαβή μεταφοράς 
πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη μεταφορά. Το χείλος προσαρμογής σε 
ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να είναι με  ειδική ενίσχυση για μεγάλη διάρκεια ζωής και να παρέχει εύκολη και 
ακριβή πρόσφυση στους τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης τύπου "χτένας". 
Οι  δύο τροχοί  πρέπει να διασφαλίζουν την  εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε επικλινή εδάφη ή 
σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να  ανοίγει μόνο με χρήση ειδικών εργαλείων. 
Το βάρος των κάδων θα είναι 10-15 κιλά και το πάχος του σώματος περίπου 5,5 χιλιοστά. 
Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα 
απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα χτένας. 
Η διαμόρφωση των κάδων θα είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται 
αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και 
να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 
Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα στο εμπρόσθιο τμήμα του 
κάδου, με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση. Συγκεκριμένα θα αναγράφονται τα εξής : 

1. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

3. ΕΤΟΣ 2016 

Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου 
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Στις δύο εμπρόσθιες πλευρές θα υπάρχουν αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 
χωρητικότητας 1100 lt  

30 250,00 7.500,00 

2 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 
χωρητικότητας 770 lt 

180 200,00 36.000,00 

3 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 
χωρητικότητας 660 lt 

10 170,00 1.700,00 

4 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 
χωρητικότητας 240 lt  

70 45,00 3.150,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 48.350,00 

ΦΠΑ 24% 11.604,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59.954,00 

 

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 7ο 
                                                                                   Απόφ. Αρ. 218/2016  (Α.Δ.Α: 7ΕΣΣΩ1Ρ-1ΒΙ) 

Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων για την διεξαγωγή δημόσιου διεθνούς 
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας τροφίμων (οπωροπωλείο – 

λάδια) Δήμου Ρόδου και ΔΟΠ, έτους 2016»     

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/49289/17-06-2016) 
 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της 
Δ/νσης Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/49289/17.06.2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και 
προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας του δημόσιου, διεθνούς, ηλεκτρονικού, 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων (οπωροπωλείο-λάδια Δήμου Ρόδου και 
ΔΟΠ, έτους 2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.073,93ευρώ με ΦΠΑ (κωδ.15/6481.0001, 

15/6481.0007, 15/7341.0010, 15/6481.001, 15/6481.002), ως κάτωθι: 
 

«Θέμα: Έγκριση - κατάρτιση όρων δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έτους 2016 

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατάρτιση της μελέτης και των όρων για τη 
διεξαγωγή δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας 

τροφίμων(οπωροπωλείο-λάδια) Δήμου Ρόδου και ΔΟΠ, έτους 2016.» 

 

(Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής, για τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 
 

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

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

Ρόδου με αρ. πρωτοκόλλου 2/49289/17-06-2016 
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 Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ/τος 370/95 
όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 ( ΦΕΚ Α 100) και των αντίστοιχων 
του Π.Δ. 57/2000. 

 Τo Π.Δ. 60/2007 <<περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων,  
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΦΕΚ 64/Α).  

 Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα τa Άρθρα 158 και  209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ. 
114/Α΄/8-  6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Το Π.Δ. 113/2010. 

 Τον ΕΚΠΟΤΑ 

 Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ68Α /20-03-2007). 

 Το Ν. 3858/2010 ( Νόμος Καλλικράτη). 
 Το Ν. 3310/2005 «μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 
 Το  N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών   Δημοσίων   

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. 
 Την ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 
 Τον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου στους κωδικούς 15/6481.0001, 15/6481.0007, 

15/7341.0010. 

 Τον προϋπολογισμό του ΔΟΠ στους κωδικούς 15/6481.001, 15/6481.002. 
 Την ανάγκη του Δήμου και του ΔΟΠ για τη σχετική παροχή υπηρεσίας. 
 Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης που έχουν εκδοθεί. 
 Την απόφαση Δημάρχου 1758/2016 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 
 Την απόφαση 8/2016 του ΔΟΠ για την έγκριση της διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω Δήμου 

Ρόδου. 
 Την απόφαση 154/2016 του ΔΣ του Δήμου Ρόδου για την έγκριση της διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 
 Την απόφαση 215/2016 της ΟΕ για το ΑΓΟΝΟ του 1ου διαγωνισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Εγκρίνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές   που αφορά την προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Ρόδου και το ΔΟΠ (15/6481.0001, 
15/6481.0007, 15/7341.0010, 15/6481.001, 15/6481.002), ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.073,93 
ευρώ με φπα,  σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης και με 
κριτήριο κατακύρωσης, κατά περίπτωση, τη χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης. 
 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος μετά από 20 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση 
περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ 
Π1/2390/2013. 

 

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Δ.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Ε.  ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΣΤ.  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Ζ.  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:  ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α1. Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων της παρούσης περιλαμβάνονται στην τεχνική έκθεση και 
στη σχετική μελέτη του Δήμου Ρόδου και του ΔΟΠ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
διακήρυξης αυτής και ότι αναφέρεται εκεί δεσμεύει το μειοδότη σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού. 
 

Α2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού: 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

CVP 

Διαδικτυακή πύλη 
www.Promitheus.aov.ar 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

……./……./2016 ……./07/2016  
09:00 

…../07/2016  
09:00 

150000

00-8 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει 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 το άρθρο 6 
της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως 
περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο. 
Α3. Δεκτοί στο διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 
4.Ενώσεις προμηθευτών 

Οι προμηθευτές πρέπει να  υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, αλλά και μέρος 
αυτής. 

 

Προϋποθέσεις νια τη δυνατότητα συμμετοχής  στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό: 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται 
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 
1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από το σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», 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. 
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 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 Identification 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 Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας: 

 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
 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 (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους 
τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως 
αναφέρεται ανωτέρω. 

2. 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. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ): 

Πέραν των άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη για το θέμα αυτό (π.χ. προθεσμίες 
κλπ), πρέπει να αναφερθούν και τα εξής: 
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών -διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτηση τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των 
ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Σε περίπτωση που 
ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικές με τα 
έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών, αυτές παρέχονται έξι (6) μέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών (Άρθρο 3 παρ.9 της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος 
κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993). Αιτήματα 
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
 

Α4. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Α). Εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ίση προς το 2% του συνολικού προϋπολογισμού 
χωρίς ΦΠΑ,  βάση του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014,  ισχύουσα ένα μήνα μετά  την ισχύ της 
προσφοράς (οι προσφορές ισχύουν μέχρι 31/12/2016). Σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των 
υλικών η εγγυητική θα αφορά το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα προσφερόμενα είδη και 
στο φάκελο δικαιολογητικών θα προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει αναλυτικά τα 
είδη ή τον πίνακα για τα οποία δίδεται προσφορά. 
Β). Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου(3) από την 
καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί 
για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, θα 
περιλαμβάνει τα εξής: 
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  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της 
αριθμ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
 Μαΐου 1997 (EE C 195 

της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 
91/308/ΕΟΚ οδηγίας 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 ως έχει τροποποιηθεί η 
οποία ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

 αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
• Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. 
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν 
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το 
ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο 
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων 
του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. 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. 

 

Γ). Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής  ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 
 Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση.  
 Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

Δ1). Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα 
οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που 
είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους 
ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός 
κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του 
συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση 
προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι 
ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση. Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών 
προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη 
διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 
Δ2). Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, 

στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 
απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 
Ε). Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
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Ζ).  Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 
αυτό και δε θα οφείλει τις εισφορές  του κατά το έτος 2016 και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το 
οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών-υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του 
συμμετέχοντος. 
Η). Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων του 
Δήμου και αναλαμβάνει να παραδώσει τα προιόντα στις εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του 
έξοδα, όπου και να βρίσκονται αυτές πάνω στο νησί της Ρόδου.  
Θ). Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86  ότι έλαβε γνώση των όλων των  όρων της διακήρυξης και των 
τεχνικών προδιαγραφών  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται. 
Ι). Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης  
Κ). Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε τυχόν εργασίας στο 
τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση των προιόντων στις εγκαταστάσεις του Δήμου 
Ρόδου. 
Λ). Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86  ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι αναφερόμενοι στο 
άρθρο 45 της αριθμ. 2004/18ΕΚ Οδηγίας λόγοι αποκλεισμού. 
Μ). Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86  ότι δεν απασχολεί ανήλικους εργαζόμενους. 
Ο συμμετέχων μπορεί να χρησιμοποιήσει μία(1) υπεύθυνη δήλωση που θα περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω, 
ή ξεχωριστή για την κάθε περίπτωση. 
 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

      Τα  ως άνω για τους Έλληνες πολίτες, αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.  
 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

Α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες.  
Β) Υπεύθυνη δήλωση 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 Ο.Τ.Α. 
Γ) Όλα τα δικαιολογητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις των νομικών προσώπων θα πρέπει να 
φέρουν υπογραφή των νόμιμων εκπροσώπων αυτών. Προς απόδειξη τούτου θα πρέπει να 
προσκομίζεται το ανάλογο καταστατικό με την τελευταία τροποποίηση στο οποίο θα 
αποδεικνύεται η ιδιότητα των νόμιμων εκπροσωπών τους. 

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α) Εγγυητική επιστολή ως ανωτέρω.  
β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
γ) Πιστοποιητικό ως παράγραφος δ και ε των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 
β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από 
Μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  
στους οποίους  μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ 
πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. 

           γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν 
και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το 
οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους 
από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν 
σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται: 
- από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή 

- όταν πρόκειται για εταιρεία από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. 
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Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέρονται και δεν απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται 
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται 
επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα 
εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο 
έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή 
στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του 
κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και 
αλλοδαπών υποψηφίων. 
Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του ν. 1599/1986, 
όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε 
ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που 
γίνεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης 

Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζομένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της 
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, 
η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, τότε ο 
προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση 
του σχετικού πεδίου του συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση 

αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα 
αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της 
επιχείρησης του ενδιαφερόμενου 

Αν τα παραπάνω στοιχεία - δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα 
ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

 

Β).ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τρόπος υποβολής προσφορών 

Oι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07  
Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) 
ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.  
Κατά 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. Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υποβολής των προσφορών δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Δ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
2(α). Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 
εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
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δικαιολογητικά, καθώς και την τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο 
(υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

I. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, 
επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με την παρ.Α3(β) της 
παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α'/29-5-2013) 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.)». 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκομίζονται από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, στο 
Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ρόδου, Δ/νση Καποδιστρίου 3-5 Ρόδος Τ.Κ. 85100, τηλ. 22410-35445, 

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. 
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 (Προμηθευτή) 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. Κατά 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. 
Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των 
προσφορών. 
 

II. Τεχνική προσφορά 

Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται, επίσης, 
ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. 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 
απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς 
περιλαμβάνεται στην σχετική μελέτη του Δήμου. Τα  ανωτέρω  στοιχεία  και δικαιολογητικά της 
τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν 
απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από 
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα 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 
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία 
ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τα 
ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον  κατασκευαστικό  οίκο.  Σε  αντίθετη  περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται 
από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ,στην οποία θα δηλώνεται ότι 



 40 

οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών 
φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 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.1 

2(β). Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). 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. Στην 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.  

Για όλα τα είδη των ομάδων θα εισάγεται αριθμητικά η τιμή μονάδος χωρίς το φπα εκάστοτε 
προϊόντος και η κατακύρωση θα γίνεται στη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της κάθε 
ομάδας άνευ φπα.  
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περίπτωση που στον ίδιο πίνακα προϊόντων υπάρχουν 
προϊόντα με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, αλλά και προϊόντα με κριτήριο 
κατακύρωσης το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης. Σε αυτή την περίπτωση μειοδότης θα 
αναδειχθεί ο προμηθευτής που η συνολική προσφερόμενη αξία του πίνακα στον οποίο 
συμμετέχει, θα είναι η χαμηλότερη, αφού έχει υπολογιστεί και αφαιρεθεί η προσφερόμενη 
έκπτωση, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω. 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 
οικονομικής προσφοράς του συστήματος για τα προϊόντα με κριτήριο κατακύρωσης το 
υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την με 
τρία(3) δεκαδικά ψηφία αριθμό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 
προσφέρουν από την τιμή αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό 
προμήθεια είδος. 
Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών:  

Τιμή αναφοράς για κιμά χοιρινό καθαρό άνευ φπα: = 5,05 ευρώ 

Παράδειγμα: 

Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη 
Διακήρυξη) 2% για το ανωτέρω προιόν. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 
προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 4,95 ευρώ, η οποία προκύπτει 
ως εξής: 
5,05 - (5,05*0,02)= 4,95 

Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης η προσφορά δεν θα γίνει δεκτή. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί 
έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην 
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται με την παρούσα 
διακήρυξη, σε μορφή pdf. 

                                                 
1
 Τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης τους εντός της προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον προσφέροντα να 
προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά και ο συμμετέχον είναι υποχρεωμένος να τα 
προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ταχθεί. Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της 
προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και 
αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. 
Στην περίπτωση όπου προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά διαπιστωθεί ότι ορισμένα από αυτά που έχουν υποβληθεί 
με ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να προσκομισθούν, δεν προσκομίσθηκαν, τότε η αναθέτουσα αρχή τα απαιτεί από τον προσφέροντα ο 
οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ορισθεί. 



 41 

Επουδενεί η Υπηρεσία δεν θα δεχθεί προσφορές οι οποίες θα υπερβαίνουν το ποσό της μελέτης 
του διαγωνισμού. Περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες για τον τρόπο συμπλήρωσης 
και υποβολής των οικονομικών προσφορών δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

3. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των 
Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους 
κάτω των 15 ετών και θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση. 

4. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της παράδοσης, μετά την οριστική παραλαβή και τη 
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Η πληρωμή της αξίας 
του είδους θα γίνεται με έκδοση εντάλματος από την Οικονομική Υπηρεσία του κάθε φορέα 
υλοποίησης στο όνομα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων 
προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015. Η πληρωμή θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του 
Δήμου, εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων παραλαβής. Ο ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση για φόρο εισοδήματος σε ποσοστό 
1%, κράτηση σε ποσοστό 0,10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, 
καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 
5. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης - Διευκρινήσεις 

5.1). Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα 
οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά 
του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου 
να αξιολογηθούν. 
5.2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
5.3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 
διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη 
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
6. Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή, για χρονικό διάστημα μέχρι 
31/12/2016. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Οι εγγυήσεις εκδίδονται 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. 
 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Όπως αναφέρεται στο : A3.β. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

α) Για τους Έλληνες πολίτες, παράγραφος 1. 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

- Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που να καλύπτει το 2% της συνολικής 
συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.(νόμος 4281/2014). 
- Εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
- Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα 
σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που 
έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης και μετά από δικό τους αίτημα. 
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Κατά 
τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο157 του Ν.4281/2014  
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Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι ……../………../2016  και ώρα 10:00 
π.μ. μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 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 
(υπό)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμοδίων 
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.2 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 προκείμενο να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
Διαδικασία ηλεκτρονικής Αξιολόγησης προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών 
της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 
 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγηση 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 υπο-φακέλων των προσφορών. 

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του 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. 
 Η επιτροπή αξιολόγησης 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. 

 

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη-κατακύρωση 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή ή το υψηλότερο ποσοστό 
έκπτωσης, κατά περίπτωση, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη μελέτη του διαγωνισμού, και στην 
περίπτωση που θα υπάρχουν ίδιες τιμές  ανάμεσα σε προμηθευτές θα γίνεται  κατανομή της 
προμήθειας εφ’ όσον πρόκειται για διαιρετό μεταξύ ισοδύναμων προσφορών ή θα  διενεργείται 
κλήρωση με όρους που θα τεθούν από την επιτροπή διαγωνισμού, νοείται δε, ότι η αξιολόγηση θα 
γίνει ανάμεσα στους προμηθευτές των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους 
όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι 
σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 
Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν 
χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί ποινή αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και 
συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 

                                                 
3 Αυτό εναλλακτικά μπορεί να γίνει: Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», OΙ συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα λάβουν σχετική ενημέρωση μέσω του 
συστήματος. Προκειμένου δε να λάβουν γνώση του περιεχομένου των προσφορών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, η 
υπηρεσία θα τους ειδοποιήσει σχετικά για το χρόνο και τον χώρο που θα πρέπει να προσέλθουν για το σκοπό αυτό 
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Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης που προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους. 
γ)  Την κατανομή της προμήθειας εφ’ όσον πρόκειται για διαιρετό μεταξύ ισοδύναμων  
προσφορών ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ τους.  
δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου 
μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά 
συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο 
αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την 
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και 
τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών.  
2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, 
που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας 
και τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.  
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 
δ. Την τιμή. 
ε. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  
στ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  
ζ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.  
η. Τον τρόπο πληρωμής. 
θ. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  
ι. Την παραλαβή των ασφαλίστρων. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό 
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η σύμβαση 
καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και 
συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Δεν μπορεί να 
περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το 
Δήμαρχο και για τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου από το Πρόεδρο. Η ισχύς της σύμβασης θα είναι 
ένα(1) έτος από την υπογραφή της, με δικαίωμα παράτασης έξι (6) μηνών, εφόσον δεν έχουν 
αναλωθεί τα ποσά της σύμβασης.  
 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, 
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης ως ασήμαντο. 
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, 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 κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

Ενστάσεις - Προσφυγές 

1. Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις − προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία , τις διατάξεις του άρθρου 180 επομ. Ν του Ν. 4281/2014 
και την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική 
φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου. pdf το 
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
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2. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το 
υποβάλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η 
ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. 
3. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής 
υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή 
έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, 
οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. 
4. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
5.Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 
• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικασία 
ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν 
τα κατά περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. 
• Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής/ένστασής τους. 
6. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, της 
συμμετοχής διαγωνιζόμενου σ΄ αυτόν, υποβάλλεται ως εξής: 
α) Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία της υποβολής των 
προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες 
δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης και της διενέργειας του Διαγωνισμού. Αν προκύπτει 
κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
(Οικονομική Επιτροπή) και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την διενέργεια του Διαγωνισμού. 
β)Κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την 
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου 
του Διαγωνισμού εντός 5 ημερών από την ημέρα που έλαβε γνώση των σχετικών στοιχείων  ο 
διαγωνιζόμενος μόνο από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ΄ αυτόν 
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (Οικονομική Επιτροπή). Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή 
ή διακοπή του Διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας του Διαγωνισμού. Ένσταση κατά συμμετοχής διαγωνιζόμενου στον Διαγωνισμό 
κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο ημερών από τον ενιστάμενο σ' αυτόν κατά του οποίου 
στρέφεται. 
γ)Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του Διαγωνισμού, της αξιολόγησης των προσφορών  έως 
την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα μέσα σε χρονικό διάστημα  πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από της γνωστοποίησης της σχετικής απόφασης στους διαγωνιζόμενους.    
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται  υποχρεωτικά εντός δύο ημερών κατά αυτού κατά του οποίου 
στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο  και η σχετική απόφαση 
εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής 
ενστάσεων. 
δ) Κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από την ανακοίνωση 
του αποτελέσματος. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού  και η σχετική απόφαση 
εκδίδεται το αργότερο δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της αντίστοιχης ένστασης. Οι 
ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Ενστάσεις που 
υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές 

7.Για τις προσφυγές ισχύουν και οι ειδικότερες διατάξεις του Ν.3886/30-9-2010 (ΦΕΚ 173Α') περί 
Δικαστικής Προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 

 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 
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Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 
που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση 
κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, 
των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 
1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
 

Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ε1. Παραλαβή των υλικών Χρόνος-Τόπος- Τρόπος παράδοσης 

Η παραλαβή των τροφίμων θα γίνεται από τα κατά τόπους γραφεία του Δήμου ή εναλλακτικά όπου 
υποδειχθεί στον προμηθευτή, ενώ η παράδοση θα γίνεται από τον προμηθευτή με δικά του έξοδα, η 
δε διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με 
όσα καθορίζονται με τον ΕΚΠΟΤΑ και τους αντίστοιχους νόμους.  
 

Ε2. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών στον προμηθευτή θα γίνει τμηματικά με βάση τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στον ΕΚΠΟΤΑ. Ο προμηθευτής του Δήμου, θα πληρώνεται 
ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης της προμήθειας αφού πρώτα προσκομίσει τα απαιτούμενα από το 
Νόμο Δικαιολογητικά και αφού συνταχθούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις από τις αρμόδιες επιτροπές 
του Δήμου. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα 
αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν , η αναθέτουσα 
αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003(ΦΕΚ 138/τ.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", καθίσταται 
υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Κατά την 
πληρωμή γίνονται οι απαιτούμενες κρατήσεις κάθε φορά έτσι όπως ορίζονται από το νόμο. 
Ιδιαίτερα γίνεται αναφορά στην κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.  
 

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η αναλυτική διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 
Δήμου www.rhodes.gr και τη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ. 
1. Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο (2) Οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας 
κυκλοφορία, σε δύο (2) ημερήσιες Νομαρχιακές εφημερίδες, σε μία(1) εβδομαδιαία Νομαρχιακή 
εφημερίδα και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
2. Η διακήρυξη θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στην επίσημη εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων με 
τα τυποποιημένα έντυπα που ορίζει η οδηγία 2001/78 ΕΚ.  
3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται σε τουλάχιστον 40 ημέρες από την 
ημέρα αποστολής της διακήρυξης στη εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, διότι θα αποσταλεί 
ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής δνσης simap.europa.eu, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
32, παρ.5 του ΠΔ 60/2007 και διότι για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και 
πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική δνση του Δήμου www.rhodes.gr από την ημερομηνία 
αποστολής της προκήρυξης στην εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, άρθρο 32, παρ.6 του ΠΔ 
60/2007. 

4. Η διακήρυξης θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. 
5. Από τη δημοσίευση του Ν.3801/2009,(4-9-2009) οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα 
κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε 
κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που ανακηρύχθηκε/αν ανάδοχος/οι με την 
διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης, για 
προμήθειες και εργασίες των ΟΤΑ, κατόπιν προκληθείσης άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας 
(διαγωνισμού), τα σχετικά έξοδα δημοσιεύσεων, κηρυκείων κλπ βαρύνουν τον αναθέτοντα ΟΤΑ και 
όχι τον κατ' ανάθεση ανάδοχο (σχετική η με αριθμ ΓνΝΣΚ 156/2000). 
 

Ζ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
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Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013, του Ν.2286/95 ,του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010, του 
Π.Δ.60/07 και του ΠΔ 28/1980, όπως ισχύουν. 
  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας «τροφίμων για τους παιδικούς 
σταθμούς, τα κηφή, τα καπή, ΔΟΠ, κλπ του Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 15/6481.0001, 
15/6481.0007, 15/7341.0010, 15/6481.001, 15/6481.002)». 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο διεθνή διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης 
κατά περίπτωση, τη χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ανάλογα με την 
κατηγορία των τροφίμων και το προιόν, 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 39.073,93 ευρώ με ΦΠΑ και 
θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου και του ΔΟΠ του οικονομικού έτους 2016-

2017 στον κωδικό 15/6481.0001, 15/6481.0007, 15/7341.001015/6473.0002, 15/6481.001, 
15/6481.002. 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς, τα κηφή, τα 

καπή, ΔΟΠ, κλπ του Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 15/6481.0001, 15/6481.0007, 15/7341.0010, 

15/6481.001, 15/6481.002)». 

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 δημόσιο διεθνή 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 31/06/2017.  

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. 
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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 με έξοδα του προμηθευτή.  
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. 
                     

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

1. Ελαιόλαδο 

 Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία «έξτρα παρθένο ελαιόλαδο». 
 Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα ή στην ΕΕ 

 Να είναι οξύτητας μικρότερης ή ίσης με 0.1 

 Να προέρχεται από τυποποιητήρια και παρασκευαστήρια εγκατεστημένα στην 
Ελλάδα, που να παρέχουν βεβαίωση ότι εφαρμόζεται το σύστημα HACCP. 

 Να είναι συσκευασμένο σε ανοξείδωτα δοχεία ή γυάλινα σκούρου χρώματος. 
Β. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να είναι νωπά, σε καλή κατάσταση και να μην φέρουν 
οποιαδήποτε αλλοίωση. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.5. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αγγούρια τεμ. 1916,00 0,66 1264,56 

2 Αχλάδια κιλό 1130,00 1,77 2000,10 

3 Δεματικά τεμ. 1260,00 0,35 441,00 

4 Καρότα κιλό 660,00 1,33 877,80 

5 Καρπούζια κιλό 1460,00 0,71 1036,60 

6 Κολοκυθάκια κιλό 445,00 2,17 965,65 

7 Κρεμμύδια ξερά κιλό 1205,00 0,80 964,00 

8 Λάχανο κιλό 1180,00 0,64 755,20 

9 Λεμόνια κιλό 581,00 0,84 488,04 

10 Μανταρίνια κιλό 602,00 1,08 650,16 

11 Μαρούλια τεμ. 600,00 0,50 300,00 

12 Μελιτζάνες κιλό 308,00 1,33 409,64 

13 
Μήλα στάρκιν 

φρέσκα 
κιλό 

2510,00 1,59 3990,90 

14 Μπανάνες κιλό 2385,00 1,59 3792,15 

16 Ντομάτες κιλό 1992,00 1,73 3446,16 
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17 Πατάτες κιλό 8150,00 1,02 8313,00 

18 Πεπόνι κιλό 763,00 1,28 976,64 

19 Πιπεριές κιλό 207,00 1,39 287,73 

20 Πορτοκάλια μέρλιν κιλό 735,00 0,86 632,10 

21 Σκόρδα κιλό 141,00 3,98 561,18 

22 Κρεμμυδάκια χλωρά κιλό 179,00 0,35 62,65 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 32.215,26 

ΦΠΑ 14% 4.510,136 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 14% 36.725,39 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης στις εκάστοτε διαμορφούμενες τιμές 
της Δ/νσης Εμπορίου. 

 

2. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΟΠ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
 Παρθένο ελαιόλαδο 5 

λίτρων  
τεμ. 

100 18,23 

 

1.823,00 

2 
 Αραβοσιτέλαιο 5 

λίτρων 
τεμ. 

 20 10,90  218,00 

            

Σύνολο ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
 

2.041,00 

φπα 14%  
φπα 24% 

 255,22 

  52,32 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 14%  
και 24% 

2.348,54 

 

 

Κριτήριο κατακύρωσης για το προϊών με α/α 1 είναι το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης και για το 
προϊόν με α/α 2 η χαμηλότερη τιμή. 

 Ο Δήμος θα δεχθεί προσφορά για όλες μαζί τις ομάδες-κατηγορίες των προιόντων ή και για 
κάθε μία ξεχωριστά. Προσφορά όμως που δεν περιλαμβάνει όλα τα υλικά μιας ομάδας δεν 
θα γίνει αποδεκτή. Επιπλέον, οι προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά για μία 
κατηγορία τροφίμων και μόνο για ένα Νομικό Πρόσωπο (Δήμος ή ΔΟΠ), αλλά και για όλα 
μαζί. 

 Οι παραγγελίες θα δίδονται την προηγούμενη ημέρα από την Υπηρεσία και θα εκτελούνται 
αυστηρά την αμέσως επόμενη. 

 Τα υλικά θα παραδίδονται με αποκλειστικά έξοδα του προμηθευτή σε σημεία που θα 
υποδειχθούν από το Δήμο και θα καλύπτουν όλες τις Δημοτικές Ενότητες του νησιού καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 Οι προσφορές θα έχουν ισχύ μέχρι και ένα(1) χρόνο από την υπογραφή τους με δικαίωμα 
παράτασης έξι(6) μηνών, εφόσον δεν έχουν αναλωθεί τα ποσά της σύμβασης.  

 Οι κωδικοί του προϋπολογισμοί που θα χρεωθούν είναι: 15/6481.0001, 15/6481.0007, 

15/7341.0010, 15/6481.001, 15/6481.002. 

 Αρμόδια Δνση για την υλοποίηση της σύμβασης ορίζεται η Δνση Προσχολικών του Δήμου 
μας. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Ονομασία Τράπεζας …………………………………… 

Κατάστημα ……………………………………………………. 
Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX                                      Ημερομηνία έκδοσης ……………. 
                                                                                      ΕΥΡΩ ……………………………….. 
Προς : (αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. …………………………………… 

ΕΥΡΩ ……………………………………………… 

 

Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 
του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………………….. υπέρ της εταιρείας 
……………………………………………, Δ/νση ……………………………………………. Για τη 
συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό του Δήμου Ρόδου για την ασφάλιση όλων των 
οχημάτων του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό ............./…….-…..-2015 διακήρυξη. 
Η παρούσα εγγυητική  καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα  καταβληθεί με μόνη τη δήλωσης σας, ολικά ή 
μερικά χωρίς καμιά από μέρους  μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή  εγγραφή ειδοποίησης σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 
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.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………….., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και 
δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1)  μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 
σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας …………………………………… 

Κατάστημα ……………………………………………………. 
Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX                                      Ημερομηνία έκδοσης ………..……… 

                                                                                      ΕΥΡΩ …………………………….…….. 
………………………………………………………… 

 

Προς : (αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ………………………………… 

ΕΥΡΩ ………………………………………………… 

Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 
του ποσού των ΕΥΡΩ………………………………….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας 
……………………………………………………………………………, Δ/νση ……………. Για τη 
καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό …………………………….. σύμβαση  που θα 
υπογράψει μαζί σας για την ασφάλιση όλων των οχημάτων του Δήμου Ρόδου ή της  
…………………………………σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό απόφαση κατακύρωσης  ............./…….-
…..-2015  και το οποίο θα καλύπτει το 2% της συμβατικής προ Φ.Π.Α.  αξίας 
………………………………. ΕΥΡΩ αυτής. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα  καταβληθεί με μόνη τη δήλωσης σας, ολικά ή 
μερικά χωρίς καμιά από μέρους  μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή  εγγραφή ειδοποίησης σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 
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.  
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Η παρούσα  εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και  ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε 
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος. Στην 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. 

Για όλα τα είδη των ομάδων θα εισάγεται αριθμητικά η τιμή μονάδος χωρίς το φπα εκάστοτε 
προϊόντος και η κατακύρωση θα γίνεται στη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της κάθε 
ομάδας.  
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περίπτωση, αν υπάρχει τέτοια περίπτωση, που στον 
ίδιο πίνακα προϊόντων υπάρχουν προϊόντα με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 

αλλά και προϊόντα με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης. Σε αυτή την 
περίπτωση μειοδότης θα αναδειχθεί ο προμηθευτής που η συνολικά προσφερόμενη αξία άνευ 
φπα του πίνακα θα είναι η χαμηλότερη. 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 
οικονομικής προσφοράς του συστήματος για τα προϊόντα με κριτήριο κατακύρωσης το 
υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την με 
τρία(3) δεκαδικά ψηφία αριθμό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 
προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό 
προμήθεια είδος. 
 

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών: 

Τιμή αναφοράς για κιμά χοιρινό καθαρό άνευ φπα: = 5,05 ευρώ 

Παράδειγμα: 

 Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη 
Διακήρυξη) 2% για το ανωτέρω προϊόν. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 
προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 4,95 ευρώ, η οποία προκύπτει ως 
εξής: 
5,05 - (5,05*0,02)= 4,950 

Επίσης, στο τέλος του πίνακα θα αναφέρει αριθμητικώς και ολογράφως το ποσοστό έκπτωσης 
που προσφέρει για την ομάδα προϊόντων ή για τα προϊόντα. Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό 
έκπτωσης η προσφορά δεν θα γίνει δεκτή. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί 
έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην 
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται με την 
παρούσα διακήρυξη, σε μορφή pdf, με τίτλο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Επ’ ουδενεί η Υπηρεσία δεν θα δεχθεί προσφορές οι οποίες θα υπερβαίνουν το ποσό της μελέτης 
του διαγωνισμού. 
Ο Δήμος θα δεχθεί προσφορά για όλες μαζί τις ομάδες-κατηγορίες των προϊόντων ή και για κάθε μία 
ξεχωριστά. Προσφορά όμως που δεν περιλαμβάνει όλα τα υλικά μιας ομάδας δεν θα γίνει αποδεκτή. 
Επιπλέον, οι προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά για μία κατηγορία τροφίμων και μόνο για 
ένα Νομικό Πρόσωπο (Δήμος ή ΔΟΠ), αλλά και για όλα μαζί (Δήμος και ΔΟΠ). Τα είδη 
παντοπωλείου θεωρούνται μία(1) ομάδα, ανεξαρτήτως φπα (13% ή 23%). 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
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Καθώς η οικονομική προσφορά, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά 
υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής 
προσφοράς που επισυνάπτεται με την παρούσα διακήρυξη σε μορφή pdf με τίτλο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Πιο αναλυτικά: 
      Οι προμηθευτές θα συμπληρώσουν στην πλατφόρμα την προσφορά για κάθε πίνακα προϊόντων 
που θέλουν να λάβουν μέρος. Έπειτα θα πολλαπλασιάσουν την ποσότητα του πίνακα που υπάρχει 
στην πλατφόρμα επί μία μέση τιμή, από τον πολλαπλασιασμό των οποίων θα βγει η συνολική 
προσφορά τους για το συγκεκριμένο πίνακα. Όμως, επιπλέον, θα πρέπει να επισυνάψουν και τον 
αναλυτικό πίνακα με τις προσφερόμενες τιμές από τον οποίο θα βγαίνει η συνολική ανωτέρω 
οικονομική προσφορά, όπως το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς με τίτλο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».    Δηλαδή πχ, αν το συνολικό άθροισμα της προσφοράς για τα 
είδη παντοπωλείου Δήμου Ρόδου είναι 40.000 ευρώ άνευ φπα, τότε ο προμηθευτής θα συμπληρώσει 
στην πλατφόρμα την προσφορά: 10.000 κιλά(ποσότητα πλατφόρμας) χ 4 ευρώ (μ.ο./κιλό) = 40.000 
ευρώ και θα επισυνάψει τον αναλυτικό πίνακα με την προσφορά(όπως το υπόδειγμα της οικονομικής 
προσφοράς) που θα έχει και αυτός άθροισμα 40.000 ευρώ άνευ φπα (θα ταυτίζεται απόλυτα) 
ψηφιακά υπογεγραμμένος. 
 

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: 
Ο προσφέρων θα συμπληρώσει τους πίνακες που βρίσκονται στο έντυπο της οικονομικής 
προσφοράς για τους οποίους θέλει να λάβει μέρος, μετά θα τους μετατρέψει σε αρχείο μορφής 
pdf, θα τους υπογράψει ψηφιακά και θα τους επισυνάψει στο ΕΣΗΔΗΣ στον υποφάκελο 
«Οικονομική Προσφορά». Επ’ ουδενεί η Υπηρεσία δεν θα δεχθεί προσφορές οι οποίες θα 
υπερβαίνουν το ποσό της μελέτης του διαγωνισμού. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 Αγγούρια τεμ. 1916,00   

2 Αχλάδια κιλό 1130,00   

3 Δεματικά τεμ. 1260,00   

4 Καρότα κιλό 660,00   

5 Καρπούζια κιλό 1460,00   

6 Κολοκυθάκια κιλό 445,00   

7 Κρεμμύδια ξερά κιλό 1205,00   

8 Λάχανο κιλό 1180,00   

9 Λεμόνια κιλό 581,00   

10 Μανταρίνια κιλό 602,00   

11 Μαρούλια τεμ. 600,00   

12 Μελιτζάνες κιλό 308,00   

13 
Μήλα στάρκιν 

φρέσκα 
κιλό 

2510,00   

14 Μπανάνες κιλό 2385,00   

16 Ντομάτες κιλό 1992,00   

17 Πατάτες κιλό 8150,00   

18 Πεπόνι κιλό 763,00   

19 Πιπεριές κιλό 207,00   

20 Πορτοκάλια μέρλιν κιλό 735,00   

21 Σκόρδα κιλό 141,00   

22 Κρεμμυδάκια χλωρά κιλό 179,00   
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 13%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13%  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ(ΔΟΠ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
 Παρθένο ελαιόλαδο 5 

λίτρων  
τεμ. 

100 18,23  

2 
 Αραβοσιτέλαιο 5 

λίτρων 
τεμ. 

 20 

 

 

          

 Σύνολο ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

φπα 14%  
φπα 24% 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 14%  
και 24%  

Κριτήριο κατακύρωσης για το προϊόν με α/α 1 είναι το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης και για το 
προϊόν με α/α 2 η χαμηλότερη τιμή. 

 

Η σχετική έγκριση για τις διαθέσεις πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
αριθ. 13/2016 (ΑΔΑ: 75ΘΜΩ1Ρ-95Ο), η οποία συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α., που έχουν 
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 8ο 
                                                                                       Απόφ. Αρ. 219/2016  (Α.Δ.Α: 6Ρ94Ω1Ρ-Ε2Ξ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής επί της ένστασης και κατακύρωση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδός Μαύρου – 

Τηλιακού)   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/47410/13-06-2016) 

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/47410/13-06-2016, με την οποία διαβιβάζεται 
στην οικονομική επιτροπή το πρακτικό για την εξέταση ένστασης της επιτροπής του διαγωνισμού, ως 
κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Απόφαση επί της ένστασης και έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: 
«Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδός Μαύρου-Τηλιακού), προϋπ: 
139.900,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)»                                      

 Σε συνέχεια της διεξαγωγής  του διαγωνισμού του έργου του θέματος, ο οποίος διεξήχθη την 17-

05-2016 και ώρα 10:00, παρακαλώ όπως: 
1) Αποφασίσετε επί της υποβληθείσας ένστασης κατά του πρακτικού του από 17/05/2016 
διαγωνισμού, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού 

2) Εγκρίνετε τα πρακτικά του διαγωνισμού, όπως συντάχθηκαν και σας στάλθηκαν από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού. 
3) Κατακυρώσετε τον διαγωνισμό στον μειοδότη, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, 
4)  Εξουσιοδοτήσετε την Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.» 
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(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

  

 Έπειτα, ο Πρόεδρος ζητάει από το σώμα της Οικονομικής Επιτροπής να αποσύρουν το εν λόγω 
θέμα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει η Νομική Υπηρεσία για την ένσταση που υποβλήθηκε, και εν 
συνεχεία να προχωρήσουμε στην έγκριση ή όχι του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού έτσι ώστε 
να συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία άμεσα.  
 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, μβ
 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
 την προφορική εισήγηση του Προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
Αποσύρει το ανωτέρω θέμα από την σημερινή ημερήσια διάταξη για να επανέλθει με τη 
γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας σχετικά με την ένσταση που υποβλήθηκε, ώστε να 
συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία του έργου «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή 
Μαρίνας (οδός Μαύρου-Τηλιακού) άμεσα. 

 

ΘΕΜΑ 9ο 
                                                               Απόφ. Αρ. 220/2016  (Α.Δ.Α: 7ΨΔΒΩ1Ρ-Ι3Λ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος  διαγωνισμού του έργου: 
«Αποκατάσταση Πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εκτός πόλεως Ρόδου»   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/47949/14-06-2016) 

 

    ο ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ.: 16/47949/14-06-2016, δια της οποίας 
κοινοποιείται το πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου με τίτλο «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εκτός πόλεως Ρόδου», ως 
κατωτέρω:  

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», Προϋπ: 56.097,56€ 
(χωρίς Φ.Π.Α)                                        
Σε συνέχεια της διεξαγωγής  του διαγωνισμού του έργου του θέματος, ο οποίος διεξήχθη στις 
03/06/2016 και ώρα 10:00 και του γεγονότος ότι παρήλθε το πενθήμερο που προβλέπει ο νόμος κατά 
το οποίο και δεν κατατέθηκε ουδεμία ένσταση, 

Παρακαλούμε όπως: 
1) Εγκρίνετε τα πρακτικά του διαγωνισμού, όπως συντάχθηκαν και σας στάλθηκαν από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 
2) Κατακυρώσετε τον διαγωνισμό στον μειοδότη, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 
3) Εξουσιοδοτήσετε την Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης» 

 

(Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Βασιλώττου 

Κωνσταντίνου) 

 

«Οι παρακάτω υπογράφοντες , 
1) Ζαγοριανός Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως 
Πρόεδρος,   
2) Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ , υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος,  
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3) Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ,  υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 
αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, 
σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 73/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του 

οποίου οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την υπ’αρ. 75/2016 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, οι οποίοι συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το 
έργο: «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εκτός πόλεως Ρόδου, προϋπ: 
56.097,56,€(με αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α)», ο διαγωνισμός του οποίου έγινε στις 03-06-2016 

και ώρα 10:00   και έχοντας υπόψη: 
1) To πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού του έργου του θέματος που διεξήχθη την 03-6-16. 

2) Το υπ’αρ. 16/44259/03-06-16 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής προς  το αρμόδιο γραφεία 
του ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕΔΕ Ρόδου για έλεγχο γνησιότητας εγγυητικών επιστολών και το  υπ’αρ. 524/ 03-

06-16 έγγραφο του ΤΣΜΕΔΕ Ρόδου, (αρ. πρ. Δ. Ρόδου  16/44422/03-06-16) που μας βεβαιώνει την 
γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών. 
3) Την υπ’ αρ.16/44972/06-06-16 ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής για το αποτέλεσμα. . 
4) Τα αναγραφόμενα στο άρθρο 22, παρ. 10 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) , άρθρο 27 του Ν.3669/08 και 
άρθρο 3, παρ. 5 & 6 του Ν. 3263/04 και τα αναγραφόμενα στα άρθρα 4.1.ι και 4.2 της Διακήρυξης. 

Σας αποστέλουμε 

Τα πρακτικά του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η 
προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης: «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ» με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 53 % και ποσό προσφοράς 22.683,14 ευρώ για εργασίες και 
ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  53,00% και συνολικό 
ποσό προσφοράς χωρίς ΦΠΑ 26.365,85 ευρώ (με απρόβλεπτα και   αναθεώρηση)  
 και παρακαλούμε για την δική σας απόφαση και την έγκριση των πρακτικών και  του 
αποτελέσματος , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 22 και  του άρθρου 27 του Ν. 
3669 /08.» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  «προσφορά με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 6 του Ν.3669/08) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 
», Προϋπολογισμού: 56.097,56 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). 
   Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα ημέρα Δευτέρα 
στις 03 του μηνός Ιουνίου του έτους 2016 και ώρα 10:00 π.μ., οι παρακάτω: 
1) Ζαγοριανός Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως 
Πρόεδρος, 
2) Αναστασία Παπαδοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως μέλος,  
3) Μαρία Πατατούκου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως μέλος,  
αποτελούντες την νόμιμη Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το 
συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 73/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 75/2016 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 
του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 
», Προϋπολογισμού: 56.097,56€ (με αναθεώρηση μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).  
  Η Επιτροπή προέβη στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την Πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι 
παρακάτω διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής 
τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 2, του Ν.3669/08 και του άρθρου 3.2 της Διακήρυξης:  

1. «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

2. «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ» 

3. «VAST – MAKE I.K.E.» 

4.  «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. πρώην ΑΝΕΒΑΛΣΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. 
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5. «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

6. «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

7. «ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.» 

8. «ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. – ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε.»  
και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγραφόταν το ονοματεπώνυμο του καθ' 
ενός διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο αναγραφόταν από την Επιτροπή ο αύξων αριθμός 
επιδόσεως, στον οποίο περιέχονταν κλειστός φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και 
σφραγισμένος-κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.  
     Μετά την ταχθείσα από την διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη 
διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των 
προσφορών. 
     Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους φακέλους των 

δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επιδόσεως και κατέγραψε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
συμμετοχής, τα μονόγραψε, έλεγξε την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ  και αποσφράγισε τις 
οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε 
διαγωνιζόμενο και καταχώρησε όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά σειρά 
μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό (αρχικός πίνακας 
μειοδοσίας - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 
    Η επιτροπή με το υπ΄ αρ.: 16/44259/03-06-2016 έγγραφό της προς Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΜΕΔΕ γραφείο 
Ρόδου αιτήθηκε τον έλεγχο γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των οκτώ (8) 
διαγωνιζόμενων.  
     Η επιβεβαίωση της γνησιότητας των προαναφερθέντων λοιπών οκτώ (8) εγγυητικών επιστολών 
έγινε με το υπ΄ αριθμόν: 524/03-06-2016 έγγραφο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ – Γραφείο Ρόδου.  
      Κατόπιν ολοκλήρωσης των προαναφερθέντων ελέγχων η συνεδρίαση έγινε δημόσια και η 
Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι από την συνέχεια της διαδικασίας δεν αποκλείεται ουδείς. 
      Στην συνέχεια η Επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 
μειοδοσίας, έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την έγκυρη συμμετοχή του, το δικαίωμα συμμετοχής του 
(σύμφωνα με τα πτυχία που μπορούν να συμμετάσχουν), όπως αναφέρονται σε συνημμένο πίνακα 
περιληπτικά και κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι προς τους όρους της διακήρυξης, ή 
το νόμο περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων για τον καθένα από τους ενδιαφερόμενους. Το 
αποτέλεσμα των ανωτέρω ελέγχων παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών). 

Στην συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, 
ελέγχθηκε η πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των 
διαγωνιζομένων, η ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και 
η ολόγραφη αναγραφή των ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η 
διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και 
ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας.  
      Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξήλθαν και η συνεδρίαση έγινε μυστική. Η 
Επιτροπή συνεδριάζοντας αποφάσισε για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
οικονομικών προσφορών.  
Κατά τους ανωτέρω ελέγχους αποκλείσθηκε ο κάτωθι από τους διαγωνιζόμενους. 
1.        «ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.» για τον λόγο ότι ο 
διαγωνιζόμενος προσκόμισε Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων προς την 
επαγγελματική εργοληπτική ένωση ΠΕΔΜΕΔΕ, για : i) την εταιρεία και ii) τα μέλη της εταιρείας 

τους, σύμφωνα με το άρθρο 23.2.2.ε. της Διακήρυξης, τα οποία ήταν απλά φωτοαντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων. 

Όμως στη σελίδα 20 της Διακήρυξης, παραπομπή 3, αναφέρεται για τα ‘‘Απλά αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων’’ : «Γίνονται υποχρεωτικά αποδελτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα ……., καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 
φορείς της περίπτωσης …..» 

     Συνεπώς, η συμμετέχουσα εταιρεία «ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ  
     Ο.Ε.» αποκλείεται από το διαγωνισμό. 
     Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 
τελικό πίνακα μειοδοσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, από τον οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, 
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είναι η προσφορά της εταιρίας: «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ», με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης: 
 

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ : 

 

53,00 % 

  

 

 και συνολικό ποσό προσφοράς  26.365,85€ (συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων και 
της αναθεώρησης χωρίς το ΦΠΑ), ήτοι έκπτωση 53,00 %. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 
Δαπάνη Εργασιών : 19.223,00 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 3.460,14 

Απρόβλεπτα 15% : 3.402,47 

Αναθεώρηση : 280,24 

Συνολικό Ποσό Προσφοράς : 26.365,85 

 Το αποτέλεσμα αυτό αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών του Δήμου Ρόδου στις 06-06-2016 ημέρα Δευτέρα. Στην Ανακοίνωση γνωστοποιείται το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ότι το πρακτικό διατίθεται για πέντε (5) ημέρες (έως τις 13-06-

2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00) για ενημέρωση των διαγωνιζόμενων και υποβολή ενστάσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 4.1 παράγραφος θ) της Διακήρυξης της Δημοπρασίας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/
Φ 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΜΕΣΗ    
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 
2 «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ»  53,00 % 

5 «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 52,00 % 

1 «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 48,00 % 

8 «ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. – ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε.»  48,00 % 

3 «VAST – MAKE I.K.E.» 47,00 % 

4 « ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. πρώην ΑΝΕΒΑΛΣΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Ε.Ε.»  

44,00 % 

7 «ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.»  42,00 % 

6 «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 38,00 % 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/
Φ 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΜΕΣΗ    
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 
2 «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ»  53,00 % 

5 «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 52,00 % 

1 «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 48,00 % 

8 «ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. – ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε.»  48,00 % 

3 «VAST – MAKE I.K.E.» 47,00 % 

4 « ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. πρώην ΑΝΕΒΑΛΣΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Ε.Ε.»  

44,00 % 

6 «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 38,00 % 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

  

 Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 16/47949/14-06-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Yποδομών, 

 Το με αριθ. πρωτ.: 16/47953/14-06-2016,  διαβιβαστικό της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου, 
δια του οποίου κοινοποιείται το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού του 
έργου «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εκτός πόλεως Ρόδου», 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10  

 Τα αναγραφόμενα στο άρθρο 22, παρ.10 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), στο άρθρο 27 του  Ν.3669/08 

και άρθρο 3, παρ. 5 & 6 του Ν.3263/04 και τα αναγραφόμενα στα άρθρα 4.1 και 4.2 της 
Διακήρυξης  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Εγκρίνει το από 03/06/2016 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
«Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εκτός πόλεως Ρόδου», 
  

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού, ανακηρύσσοντας ως μειοδότρια 
προσφορά, αυτήν της εταιρείας: «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ», με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης:  
 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ : 53,00% 

και συνολικό ποσό προσφοράς 26.365,85€ (συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων και της 
αναθεώρησης χωρίς το ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση 53,00%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 
Δαπάνη Εργασιών : 19.223,00€ 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 3.460,14€ 

Απρόβλεπτα 15% : 3.402,47€ 

Αναθεώρηση : 280,24€ 

Συνολικό Ποσό Προσφοράς : 26.365,85€ 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης, όπως ακριβώς προβλέπεται. 
 

ΘΕΜΑ 10ο 
                                                        Απόφ. Αρ. 221/2016  (Α.Δ.Α: Ω33ΑΩ1Ρ-Δ4Κ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: 
«Αποκατάσταση Πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εντός πόλεως Ρόδου». 

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/43417/01-06-2016) 

 

      Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
& Υποδομών με αρ. 16/43417/01-06-2016, δια της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό από 26/05/2016, 
ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», προϋπ: 69.000,00€ (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α),              
Σε συνέχεια της διεξαγωγής  του διαγωνισμού του έργου του θέματος, ο οποίος διεξήχθη στις 
25/05/2016 και ώρα 10:00 και του γεγονότος ότι παρήλθε το πενθήμερο που προβλέπει ο νόμος 
κατά το οποίο και δεν κατατεθεί ουδεμία ένσταση, 
Παρακαλούμε όπως : 
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1) Εγκρίνετε τα πρακτικά του διαγωνισμού όπως συντάχθηκαν και σας στάλθηκαν από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού. 

2) Κατακυρώσετε το διαγωνισμό στον μειοδότη, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής    
Διαγωνισμού. 

3) Εξουσιοδοτήσετε την Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης» 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου, και του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών κ. Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

Σας αποστέλλουμε το Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με τον 
Ν.3669/2008, άρθρο 22, παρ. 10. Σας επισημαίνουμε ότι κατά του Πρακτικού δεν κατατέθηκε 
ουδεμία ένσταση μετά και την παρέλευση του πενθημέρου που ορίζει ο νόμος και προσωρινός 
μειοδότης είναι η εταιρία «ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ : 48,00% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : 47,00% 

και συνολικό ποσό προσφοράς 35.946,75 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου της αναθεώρησης και του 
ΦΠΑ 23%), ήτοι μέση έκπτωση 47,9030%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

 

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση και την έγκριση των πρακτικών του αποτελέσματος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 22  και των διατάξεων του άρθρου 27  του Ν. 
3669 /08». 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το  σύστημα υποβολής προσφορών με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης’’ ( άρθρο 6 του Ν.3669/08) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα 
εκτελέσει το έργο: «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβολίθων εντός πόλεως Ρόδου», 
Προϋπ:69.000 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α). 
 

Δαπάνη Εργασιών : 21.432,45 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 3.857,84 € 

Απρόβλεπτα 15% : 3.793,54 € 

Αναθεώρηση : 141,17 € 

Σύνολο Ι : 29.225,00 € 

ΦΠΑ 23% : 6.721,75€ 

Συνολικό Ποσό Προσφοράς : 35.946,75 € 
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   Στη Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Τετάρτη 25 του 

μηνός Μαΐου του έτους 2016 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’αρ. 16/34696/10-05-2016 , 

ΑΔΑ:ΩΖΔΗΩ1Ρ-ΓΧ9, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός , υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος   
2) Παροικάκη Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., ως μέλος, υπάλληλος Τ.Υ Δ.  Ρόδου  
3) Κεφάλα Βασιλεία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε, ως μέλος υπάλληλος Τ.Υ Δ Ρόδου.,  η οποία 

αντικατέστησε το τακτικό μέλος κ. Γερακιό Εμμανουήλ που απουσίαζε λόγω αδείας, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, 
σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 100/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του 
οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αρ. 110/04-04-2016 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου 
Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Αποκατάσταση 
πλακοστρώσεων και κυβολίθων εντός πόλεως Ρόδου», Προϋπ: 69.000,00 € (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α) και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

    Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι 
παρακάτω διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής 
τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 2, του Ν.3669/08 και του άρθρου 3.2 της Διακήρυξης:    

1. ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

3. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

4. ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  

5. VAST-MAKE I.K.E   

6. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ  

7. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

8. ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  

9. ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 

10. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

11. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

12. ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

13. ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε. 

14. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καθ' 
ενός διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως, 
στον οποίο περιέχονται  κλειστός φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος-κλειστός 
φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.  

     Μετά την ταχθείσα από την διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη 
διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, η πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των 
προσφορών. 

     Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου και 
διαπίστωσε ότι δεν είχε κατατεθεί κανένας φάκελος προσφοράς με πρωτόκολλο. 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  των 
δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επιδόσεως, και κατέγραψε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
συμμετοχής, τα μονοέγραψε και έλεγξε την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονοέγραψε, 
ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και καταχώρησε όλες τις 
υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο 
οποίος συνοδεύει το πρακτικό. 
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      Στη συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 
μειοδοσίας, έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την έγκυρη συμμετοχή του, το δικαίωμα συμμετοχής του 
(σύμφωνα με τα πτυχία που μπορούν να συμμετάσχουν), όπως αναφέρονται σε συνημμένο πίνακα  
περιληπτικά,  και κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι προς τους όρους της διακήρυξης, 
ή το νόμο περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων για τον καθένα από τους ενδιαφερόμενους.  

Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

παρόλο που είχε προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση για τα ανεκτέλεστα έργα της επιχείρησης, όφειλε 
βάσει του άρθρου 23.2.2.β της διακήρυξης να υποβάλει τις βεβαιώσεις για τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης για κάθε έργο που εκτελεί, τις οποίες δεν κατέθεσε. Για το λόγο αυτό η εταιρεία 
«ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αποκλείεται από το διαγωνισμό.  

Επίσης κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση «ΡΕΪΣΗΣ 
ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» δεν είχε προσκομίσει ως όφειλε βάσει της διακήρυξης και συγκεκριμένα βάσει 
του άρθρου 23.2.2.β, υπεύθυνη δήλωση ότι ‘τα πρόσωπα που απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς και αν δεν απασχολούν 

τέτοια πρόσωπα, να υποβάλλει αρνητική σχετική υπεύθυνη δήλωση’. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία 
«ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

Επιπρόσθετα, κατά τον περαιτέρω έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση 
«ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» προσκόμισε φορολογική ενημερότητα η οποία είχε λήξει 
στις 25 Μαρτίου 2016 (25/03/2016). Παράλληλα, για την εταιρεία «ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε» προκύπτει ασάφεια για τα έργα της εταιρείας που βρίσκονται σε εξέλιξη. Επομένως η 
εταιρεία «ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

      Στη συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 
πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 
ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη 
αναγραφή των  ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση 
λογιστικών σφαλμάτων στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολουθεί ο 
έλεγχος ομαλότητας. 

      Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται 
μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών. 

 Μετά τον αποκλεισμό των τριών παραπάνω εταιρειών, το τελικό αποτέλεσμα μετά την 
ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του πρακτικού από 
το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης: 
«ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 48 % , 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 47 %  και ποσό προσφοράς 25.250,29 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  
απρόβλεπτα , αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  47,90 %. 

 Με το υπ’ αρ. 16/41132/25-05-16 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το 
αρμόδιο γραφείο ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής των συμμετεχόντων.  

Η απάντηση του ταμείου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 26-05-16 (το υπ’αρ. 471/26-05-16 

έγγραφο του ΤΣΜΕΔΕ Ρόδου που μας βεβαιώνει την γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών), οπότε 
σήμερα 26/05/16 η επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό της, σύμφωνα με την εγκύκλιο 17/21-9-10 

του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων. 

Η Πρόεδρος της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου εξέδωσε σήμερα 26/05/2016,  

ανακοίνωση ότι το πρακτικό διατίθεται για ενημέρωση». 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    
ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ    
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 
1 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  21.798,21€ 55,097% 

2 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25.250,29€ 47,90% 

3 VAST-MAKE I.K.E 25.681,79€ 47,097% 

4 ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 26.167,24 46,097% 

5 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ 28.109,04€ 42,097% 

6 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε. 28.547,52 41,19% 

7 ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 28.594,49 € 41,097% 

8. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 29.079,93 40,097% 

9 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 29.126,91€ 40% 

10 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 31.945,66 34,194% 

11 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε. 31.992,63 34,097% 

12 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 34.858,34€ 28,19% 

13 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 36.455,60€ 24,90% 

14 ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 42.672,49€ 12,097% 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    
ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ    
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 
1 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΗΚΕ   
2 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25.250,29€ 47,90% 

3 VAST-MAKE I.K.E 25.681,79€ 47,097% 

4 ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 26.167,24 46,097% 

5 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ 28.109,04€ 42,097% 

6 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε. 28.547,52 41,19% 

7 ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΗΚΕ 

8. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 29.079,93 40,097% 

9 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 29.126,91€ 40% 

10 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 31.945,66 34,194% 

11 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε. 31.992,63 34,097% 

12 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 34.858,34€ 28,19% 

13 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 36.455,60€ 24,90% 

14 ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΗΚΕ 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

«Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Μετά από τον έλεγχο νομιμοποίησης εκπροσώπησης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
δικαιολογητικών συμμετοχής τους, των οικονομικών προσφορών, του ελέγχου ομαλότητας αυτών, 
καθώς και του ελέγχου γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των συμμετεχόντων  
που διενεργήθηκε στα πλαίσια  του  από 25/05/16 και ώρα 10:00 διεξαχθέντος  διαγωνισμού του 
έργου : «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβολίθων εντός πόλεως Ρόδου», Προϋπ:69.000 
€(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α), ανακοινώνεται ότι: 
 1. Προσήλθαν 14 εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

2. Αποκλείσθηκε η εταιρεία «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» γιατί παρόλο που είχε 

προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση για τα ανεκτέλεστα έργα της επιχείρησης, όφειλε βάσει του άρθρου 
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23.2.2.β της διακήρυξης να υποβάλει τις βεβαιώσεις για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για 

κάθε έργο που εκτελεί, τις οποίες δεν κατέθεσε.  

3. Αποκλείσθηκε η εταιρεία «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» διότι δεν είχε προσκομίσει ως 

όφειλε βάσει της διακήρυξης και συγκεκριμένα βάσει του άρθρου 23.2.2.β, υπεύθυνη δήλωση ότι 

‘τα πρόσωπα που απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους 

οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς και αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα, να υποβάλλει 

αρνητική σχετική υπεύθυνη δήλωση’.  

4. Αποκλείσθηκε η εταιρεία «ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» διότι προσκόμισε 

φορολογική ενημερότητα η οποία είχε λήξει στις 25 Μαρτίου 2016 (25/03/2016), καθώς επίσης διότι 

προεκύπτε ασάφεια για τα έργα της εταιρείας που βρίσκονται σε εξέλιξη.  

 5. Έγιναν δεκτές οι 11 υπόλοιπες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, όπως φαίνεται στο  πρακτικό της επιτροπής 

Διαγωνισμού, προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της εργοληπτικής 

επιχείρησης: «ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 48 

% , ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 47 %  και ποσό προσφοράς 25.290,29 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  

απρόβλεπτα , αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  47,90 %. 

Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  βρίσκεται στην διάθεση των διαγωνιζομένων, 
προκειμένου να υποβληθούν οι τυχόν αντιρρήσεις  εντός πέντε (5)  ημερών, αρχομένης από αύριο 
27/05/2016  μέχρι και Τρίτη 31-05-16,σύμφωνα με το άρθρο 4.1.θ της Διακήρυξης». 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου,  με αρ. πρωτ. 
16/43417/01-06-2016,  

 Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α)  Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση 
πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εντός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού 69.000,00 € (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Β)  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΠΟΚΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

Κατηγορία Έκπτωση 

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 48,00% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 47,00% 

και συνολικό ποσό προσφοράς 35.946,75 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου της αναθεώρησης και του 
ΦΠΑ 23%), ήτοι μέση έκπτωση 47,90 %. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 21.432,45 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 3.857,84 € 
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Γ) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης, όπως ακριβώς προβλέπεται. 
 

 

ΘΕΜΑ 11
ο 
                                                                   Απόφ. Αρ. 222 /2016  (Α.Δ.Α: ΩΓΜΨΩ1Ρ-0ΑΞ) 

Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου 
«Αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρονικών συσκευών ρύθμισης και φωτεινών σηματοδοτών με 
νέας τεχνολογίας σε κόμβους με φωτεινή σηματοδότηση στην πόλη της Ρόδου». 

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/45483/07-06-2016) 
 

      Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
& Υποδομών με αρ. 16/45483/07-06-2016, δια της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό από 30/05/2016, 
ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΜΕ 
ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού: 40.000,00 € (με Φ.Π.Α 23%).                     

    Σε συνέχεια της διεξαγωγής  του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου του θέματος, ο οποίος 
διεξήχθη στις 27-05-2016 και ώρα 10:00 και του γεγονότος ότι παρήλθε το πενθήμερο που 
προβλέπει ο νόμος, κατά το οποίο δεν κατατέθηκε ουδεμία ένσταση, 

Παρακαλούμε όπως: 

1)  Εγκρίνετε τα πρακτικά του διαγωνισμού, όπως συντάχθηκαν και σας στάλθηκαν από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού. 

2)  Κατακυρώσετε τον διαγωνισμό στον μειοδότη, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 

3)  Εξουσιοδοτήσετε την Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης» 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου, και του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Βασιλώττου 

Κωνσταντίνου) 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΜΕ 
ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ». 

Απρόβλεπτα 15% : 3.793,54 € 

Αναθεώρηση : 141,17 € 

Σύνολο Ι : 29.225,00 € 

ΦΠΑ 23% : 6.721,75€ 

Συνολικό Ποσό Προσφοράς : 35.946,75 € 
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    Σας στέλνουμε συνημμένα τα Πρακτικά Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με τον Ν.3669/2008, άρθρο 22, 
παρ. 10. 

Σας επισημαίνουμε ότι κατά των Πρακτικών δεν κατατέθηκε ουδεμία ένσταση μετά και την 
παρέλευση του πενθημέρου που ορίζει ο νόμος και προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρία: 
«ΕΡΓΩΝΗΣ Τ.Ε.», με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  
 

Κατηγορία Έκπτωση 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 58,00 % 

 

και συνολικό ποσό προσφοράς 13.658,53 € προ Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης), 
ήτοι μέση έκπτωση 58,00 %. 

 

   Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών : 10.035,67 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 1.806,42 

Απρόβλεπτα 15% : 1.776,31 

Αναθεώρηση : 40,13 

Σύνολο  : 13.658,53 

 

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση και την έγκριση των πρακτικών του αποτελέσματος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 22  και των διατάξεων του άρθρου 27  του Ν. 
3669 /08». 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  «προσφορά με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 6 του Ν.3669/08) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα 
εκτελέσει το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ 
ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ», Προϋπ: 
40.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) 

   Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα ημέρα 
Παρασκευή, στις 27 του μηνός Μαΐου του έτους 2016 και ώρα 10:00 π.μ., οι παρακάτω: 

4) Αναστασία Παπαδοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως 
Πρόεδρος (από τρίτο τακτικό μέλος που είχε ορισθεί, αναπληρώνει τον αρχικά ορισθέντα Πρόεδρο 
& πρώτο τακτικό μέλος Φραντζή Φιλήμονα, ο οποίος λόγω υπηρεσιακού κωλύματος δε μπορεί να 
παραστεί στο διαγωνισμό), 
5) Βασίλης Διακολιός, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως μέλος 
(από πρώτο αναπληρωματικό μέλος που είχε ορισθεί, αναπληρώνει το αρχικά ορισθέν δεύτερο 
τακτικό μέλος Χατζή Αναστασία, η οποία λόγω αναρρωτικής άδειας απουσιάζει από την Υπηρεσία), 
6) Μαρία Σίντου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως μέλος (από δεύτερο 
αναπληρωματικό μέλος που είχε ορισθεί, αναπληρώνει το αρχικά ορισθέν τρίτο τακτικό μέλος 
Παπαδοπούλου Αναστασία, η οποία έγινε Πρόεδρος του διαγωνισμού),  

αποτελούντες τη νόμιμη Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο 
έργο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 44/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του 



 65 

οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 24/2016 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου 
Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 40.000,00€ (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α).  
   

Η επιτροπή προέβη στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την Πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι 
παρακάτω διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής 
τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 2, του Ν.3669/08 και του άρθρου 3.2 της Διακήρυξης:  

  

1. «ΕΡΓΩΝΗΣ Τ.Ε.» 

2. «ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

3. «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

4. «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 

5. «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

6. «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγραφόταν το ονοματεπώνυμο του καθ' 
ενός διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο αναγραφόταν από την επιτροπή ο αύξων αριθμός 
επιδόσεως, στον οποίο περιέχονταν κλειστός φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και 
σφραγισμένος-κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.  

     Μετά την ταχθείσα από την διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη 
διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των 
προσφορών. 

     Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους φακέλους των 
δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επιδόσεως, και κατέγραψε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
συμμετοχής, τα μονόγραψε, έλεγξε την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ  και αποσφράγισε τις 
οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε 
διαγωνιζόμενο και καταχώρησε όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά σειρά 
μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό (αρχικός πίνακας 
μειοδοσίας - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

Η επιτροπή με το υπ΄ αριθμό πρωτ. 16/42127/27-05-2016 έγγραφό της προς Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΜΕΔΕ 
γραφείο Ρόδου αιτήθηκε τον έλεγχο γνησιότητας όλων των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των 
διαγωνιζόμενων.  

Η επιβεβαίωση της γνησιότητας των προαναφερθέντων εγγυητικών επιστολών έγινε με το υπ΄ 
αριθμόν 483/30-05-2016 έγγραφο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ – Γραφείο Ρόδου. Κατόπιν ολοκλήρωσης των 
προαναφερθέντων ελέγχων η συνεδρίαση έγινε δημόσια και ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι από την 
συνέχεια της διαδικασίας δεν αποκλείεται ουδείς. 

      Στην συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 
μειοδοσίας, έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την έγκυρη συμμετοχή του, το δικαίωμα συμμετοχής του 
(σύμφωνα με τα πτυχία που μπορούν να συμμετάσχουν), όπως αναφέρονται σε συνημμένο πίνακα 
περιληπτικά, και κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι προς τους όρους της διακήρυξης, ή 
το νόμο περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων για τον καθένα από τους ενδιαφερόμενους. Το 
αποτέλεσμα των ανωτέρω ελέγχων παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών). 

Στην συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, 
ελέγχθηκε η πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των 
διαγωνιζομένων, η ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και 
η ολόγραφη αναγραφή των ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η 
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διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και 
ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας.  

      Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξήλθαν και η συνεδρίαση έγινε μυστική. Η 
επιτροπή συνεδριάζοντας αποφάσισε για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
οικονομικών προσφορών.  

Κατά τους ανωτέρω ελέγχους αποκλείσθηκαν οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι: 

1) «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και 

2) «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για τον εξής ίδιο λόγο: 

Οι διαγωνιζόμενοι: «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.» προσκόμισαν Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς 
την επαγγελματική εργοληπτική ένωση ΠΕΔΜΕΔΕ, για: i) την εταιρία και ii) τα μέλη της εταιρίας 

τους, σύμφωνα με το άρθρο 23.2.2.ε. της Διακήρυξης, τα οποία ήταν απλά φωτοαντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων. 

Όμως, στη σελίδα 20 της Διακήρυξης, παραπομπή 3, αναφέρεται για τα ‘Απλά αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων: «Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα…..., καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 

φορείς της περίπτωσης ……».  

Συνεπώς, οι συμμετέχουσες εταιρίες: «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και 
«ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αποκλείονται από το διαγωνισμό. 

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο τελικό 
πίνακα μειοδοσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, από τον οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η 
προσφορά της εταιρίας: «ΕΡΓΩΝΗΣ Τ.Ε.» 

με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  
 

Κατηγορία Έκπτωση 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 58,00% 

 

και συνολικό ποσό προσφοράς 16.799,99 € (συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 

23%), ήτοι μέση έκπτωση 58,00 %. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών : 10.035,67 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 1.806,42 

Απρόβλεπτα 15% : 1.776,31 

Αναθεώρηση : 40,13 

Σύνολο Ι : 13.658,53 

ΦΠΑ 23 % : 3.141,46 

Συνολικό Ποσό Προσφοράς : 16.799,99 

  

Το αποτέλεσμα αυτό αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών του Δήμου Ρόδου στις 30-05-2016, ημέρα Δευτέρα. Στην Ανακοίνωση γνωστοποιείται το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ότι το πρακτικό διατίθεται για πέντε (5) ημέρες (έως τις 06-06-

2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00) για ενημέρωση των διαγωνιζόμενων και υποβολή ενστάσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 4.1 παράγραφος θ) της Διακήρυξης της Δημοπρασίας. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Φ 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΜΕΣΗ    
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 
3 «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 59,00 % 

1 «ΕΡΓΩΝΗΣ Τ.Ε.» 58,00 % 

4 «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 55,00 % 

5 «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 51,00 % 

2 «ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 49,00 % 

6 «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  4,00 % 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Φ 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΜΕΣΗ    
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 
1 «ΕΡΓΩΝΗΣ Τ.Ε.» 58,00 % 

4 «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 55,00 % 

2 «ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 49,00 % 

6 «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 4,00 % 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

«Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Μετά από τον έλεγχο νομιμοποίησης εκπροσώπησης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
δικαιολογητικών συμμετοχής τους, των οικονομικών προσφορών καθώς και του ελέγχου 
ομαλότητας αυτών, που διενεργήθηκε στις 27-05-2016 και ώρα 10:00 στα πλαίσια του διεξαχθέντος  
διαγωνισμού του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ 
ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ», 

προϋπολογισμού 40.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α): 
1.  Προσήλθαν έξι (6) εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
2.  Έγιναν δεκτές οι προσφορές των τεσσάρων (4) εργοληπτικών επιχειρήσεων 

3. Απορρίφθηκαν οι προσφορές της Τεχνικής Εταιρείας: «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.» και της «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για τους λόγους που αναλύονται στο 

πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, όπως φαίνεται στο  πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, προκύπτει ότι Προσωρινή Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της τεχνικής 
εταιρίας: «ΕΡΓΩΝΗΣ Τ.Ε.», με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία      Έκπτωση 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 58,00 % 

 

και συνολικό ποσό προσφοράς 16.799,99 € (συμπεριλαμβανομένου της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 
23%,) ήτοι μέση έκπτωση 58,00 %. 

Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βρίσκεται στη διάθεση των διαγωνιζομένων, 
προκειμένου να υποβληθούν οι τυχόν αντιρρήσεις - ενστάσεις εντός πέντε (5)  ημερών από την 
ανάρτηση της παρούσας, (δηλαδή έως και τις 06-06-2016 και ώρα 15.00). Οι προαναφερθείσες 
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αντιρρήσεις - ενστάσεις πρέπει να απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με τους όρους 
της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου,  με αρ. πρωτ. 
16/45483/07-06-2016 και  με το αρ. πρωτ.: 16/45898/08-06-2016 διαβιβαστικό διεύθυνσης, 

 Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α)  Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο 
«Αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρονικών συσκευών ρύθμισης και φωτεινών σηματοδοτών με 
νέας τεχνολογίας σε κόμβους με φωτεινή σηματοδότηση στην πόλη της Ρόδου» προϋπολογισμού 
40.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Β)  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία «ΕΡΓΩΝΗΣ Τ.Ε.», 

με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 
 

Κατηγορία Έκπτωση 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 58,00% 

 

και συνολικό ποσό προσφοράς 16.799,99 € (συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 

23%), ήτοι μέση έκπτωση 58,00 %. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών 10.035,67 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% 1.806,42 

Απρόβλεπτα 15% 1.776,31 

Αναθεώρηση 40,13 

Σύνολο Ι 13.658,53 

ΦΠΑ 23 % 3.141,46 

Συνολικό Ποσό Προσφοράς 16.799,99 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης, όπως ακριβώς προβλέπεται. 
 
 

ΘΕΜΑ 12
ο 
                                                     Απόφ. Αρ. 223/2016  (Α.Δ.Α: 7ΝΔΓΩ1Ρ-ΔΨΦ) 

Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση 
ζημιών σε οδοστρώματα της Δ.Ε. Ρόδου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του 2013»     

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/46672/09-06-2016) 
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      Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
& Υποδομών με αρ. 16/46672/09-06-2016, δια της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό από 30/05/2016, 
ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών σε 
οδοστρώματα της Δ.Ε. Ρόδου που προκληθήκαν από τη θεομηνία του 2013», προϋπ: 
330.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α),  

                                          

Σε συνέχεια της διεξαγωγής  του διαγωνισμού του έργου του θέματος, ο οποίος διεξήχθη στις 
31/05/2016 και ώρα 10:00 και του γεγονότος ότι παρήλθε το πενθήμερο που προβλέπει ο νόμος κατά 
το οποίο δεν έχει κατατεθεί ουδεμία ένσταση, 

Παρακαλούμε όπως : 

1) Εγκρίνετε τα πρακτικά του διαγωνισμού όπως συντάχθηκαν και σας στάλθηκαν από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

2) Κατακυρώσετε τον διαγωνισμό στον μειοδότη, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 

3) Εξουσιοδοτήσετε την Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης». 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου, και του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Βασιλώττου 

Κωνσταντίνου) 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών σε οδοστρώματα της Δ.Ε. 
Ρόδου που προκληθήκαν από τη θεομηνία του 2013» 

Σας αποστέλλουμε το Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε 
οδοστρώματα της Δ.Ε. Ρόδου που προκληθήκαν από τη θεομηνία του 2013»», σύμφωνα με τον 
Ν.3669/2008, άρθρο 22, παρ. 10. Σας επισημαίνουμε ότι κατά του Πρακτικού δεν κατατέθηκε 
ουδεμία ένσταση μετά και την παρέλευση του πενθημέρου που ορίζει ο νόμος και προσωρινός 
μειοδότης είναι η εταιρία «ΝΙΚΟΣ Β.Λ.Τ. Α.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  
 

 

 

 

και συνολικό ποσό προσφοράς 114.479,03 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου της αναθεώρησης χωρίς 
το ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 57,331%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 
Δαπάνη Εργασιών : 83.686,33 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 15.063,54 € 

Σύνολο Ι : 98.749,87 € 

Απρόβλεπτα 15% : 14.812,48 € 

Αναθεώρηση : 916,68 € 

Σύνολο ΙΙ : 114.479,03 € 

Κατηγορία Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 61,00% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 61,00% 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 61,00% 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 57,00% 
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 Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση και την έγκριση των πρακτικών του αποτελέσματος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 22  και των διατάξεων του άρθρου 27  του Ν. 
3669/08».        

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

    Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  ‘’προσφορά με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης’’ ( άρθρο 6 του Ν.3669/08) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο: 
«Αποκατάσταση ζημιών σε οδοστρώματα της Δ.Ε. Ρόδου που προκληθήκαν από τη θεομηνία 
του 2013», Προϋπ: 330.000,00 €(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 

   Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Τρίτη 31 του 
μηνός Μαΐου του έτους 2016 και ώρα 10:00 π.μ.,(σύμφωνα με την υπ’αρ. 16/34491/10-05-2016 , 

ΑΔΑ: 695ΒΩ1Ρ-60Ρ, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Διακολιός Βασίλης, Μηχανολόγος Μηχανικός , υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος   
2) Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 
3) Περράκης Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως  μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, 
σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 101/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του 

οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αρ. 108/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. 
Ιωάννου και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών σε 
οδοστρώματα της Δ.Ε. Ρόδου που προκληθήκαν από τη θεομηνία του 2013», Προϋπ: 
330.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

    Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι 
παρακάτω διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής 
τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 2, του Ν.3669/08 και του άρθρου 3.2 της Διακήρυξης:    

1. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

3. P & C DEVELOPMENT S.A. 

4. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

5. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

6. ΝΙΚΟΣ Β.Λ.Τ. Α.Ε. 

7. ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. - ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 

8. ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

9. ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

10.VAST MAKE I.K.E. 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καθ' 
ενός διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως, 
στον οποίο περιέχονται  φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος-κλειστός φάκελος 
Οικονομικής Προσφοράς.  

     Μετά την ταχθείσα από την διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη 
διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, ο πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των 
προσφορών. 

     Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου και 
διαπίστωσε ότι δεν είχε κατατεθεί άλλος φάκελος προσφοράς για τον διαγωνισμό. 
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Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  των 
δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επιδόσεως, και κατέγραψε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, τα μονοέγραψε και έλεγξε την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονοέγραψε, 
ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και καταχώρησε όλες τις 
υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο 
οποίος συνοδεύει το πρακτικό. 

      Στην συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 
μειοδοσίας, έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την έγκυρη συμμετοχή του, το δικαίωμα συμμετοχής του 
(σύμφωνα με τα πτυχία που μπορούν να συμμετάσχουν), όπως αναφέρονται σε συνημμένο πίνακα  
περιληπτικά,  και κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι προς τους όρους της διακήρυξης, ή 
το νόμο περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων για τον καθένα από τους ενδιαφερόμενους.  

      Στην συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 
πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 
ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη 
αναγραφή των  ποσοστών έκπτωσης , η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση 
λογιστικών σφαλμάτων στα αθροίσματα , τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολουθεί ο 
έλεγχος ομαλότητας. 

      Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται 
μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών. 

      Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η 
προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης « ΝΙΚΟΣ Β.Λ.Τ. Α.Ε» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  61% , ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 61%, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 61%, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 57% και 
ποσό προσφοράς 98.749,87 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και 
ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  57,331 %. 

 Με τα υπ’αρ. 16/42888/31-05-2016 και 16/42880 έγγραφα της Προέδρου της Επιτροπής 
ζητήθηκε από το αρμόδιο γραφείο ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕΔΕ Ρόδου και από την Τράπεζα Eurobank 

Εργασίας ΑΕ αντίστοιχα ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των 
συμμετεχόντων.  

 Η απάντηση του ταμείου και της τράπεζας μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 31-05-2016 (το 
υπ’αρ. 501/31-05-2016 έγγραφο του ΤΣΜΕΔΕ Ρόδου και το υπ’αρ. 5526.5452/31-05-2016 της 
Eurobank Εργασίας ΑΕ αντίστοιχα) που μας βεβαιώνουν την γνησιότητα των εγγυητικών, οπότε 
σήμερα 01/05/2016  η επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό της, σύμφωνα με την εγκύκλιο 17/21-9-10 

του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων. 

 Η Πρόεδρος της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου εξέδωσε σήμερα 01/06/2016,  
ανακοίνωση ότι το πρακτικό διατίθεται για ενημέρωση». 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ 

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    
ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ    
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 
1 ΝΙΚΟΣ Β.Λ.Τ. Α.Ε. 98.749,87 57,3310% 

2 ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. - ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 104.143,44 55,0000% 

3 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 104.753,53 54,7360% 
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4 P & C DEVELOPMENT S.A. 106.648,98 53,9170% 

5 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε. 110.895,09 52,0830% 

6 VAST MAKE I.K.E. 111.293,98 51,9100% 

7 ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 120.343,53 48,0000% 

8 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 124.972,12 46,0000% 

9 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 133.830,43 42,1720% 

10 ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 159.686,60 31,0000% 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου,  με αρ. πρωτ. 
16/46672/09-06-2016  

 Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α)  Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση 
ζημιών σε οδοστρώματα της Δ.Ε. Ρόδου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του 2013» 
προϋπολογισμού 330.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Β)  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία «ΝΙΚΟΣ Β.Λ.Τ. 
Α.Ε.», με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

 

 

 

 

και με συνολικό ποσό προσφοράς 114.479,03 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου της αναθεώρησης 
χωρίς το ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 57,331%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 
Δαπάνη Εργασιών 83.686,33 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% 15.063,54 € 

Σύνολο Ι 98.749,87 € 

Απρόβλεπτα 15% 14.812,48 € 

Αναθεώρηση 916,68 € 

Σύνολο ΙΙ 114.479,03 € 

Γ) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης, όπως ακριβώς προβλέπεται. 
 

 

 

ΘΕΜΑ 13
ο 
                                                    Απόφ. Αρ. Ορθή Επανάληψη 224/2016  (Α.Δ.Α: 6ΒΠ5Ω1Ρ-4ΞΑ) 

Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για χορήγηση 

Κατηγορία Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 61,00% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 61,00% 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 61,00% 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 57,00% 
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νέων παροχών Δημοτικών φωτισμών  (υπόλογος υπάλληλος κος Περράκης Γεώργιος)   
(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/46683/09-06-2016) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών με αρ. 16/46683/09-06-2016, ως κατωτέρω: 
«ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου.  

1. Στον  προϋπολογισμό  οικ. έτους 2016 και με Κ.Α. 20-6211.0001 & τίτλο: «Αντίτιμο 
ηλεκτρικού Ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας», έχει εγγραφεί συνολική  πίστωση  4.295.860,00 ευρώ. 

2. Η τεχνική υπηρεσία μας βάση του Τεχνικού Προγράμματος και τον προγραμματισμό του Δήμου 
αιτήθηκε από την ΔΕΔΔΗΕ τα κάτωθι: 

 Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Παστίδας 
συνολικού κόστους 293,87 € (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 
2664/03-06-2016 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

 Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Αγ.Βαρβάρα-Τσαΐρι Ρόδου, 
συνολικού κόστους 293,87 € (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 
2662/03-06-2016 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

 Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Φανών, συνολικού 
κόστους 293,87 € (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2669/03-06-

2016 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

 Τοποθέτηση επίτοιχων φωτιστικών σωμάτων στην οδό πάροδος Αγ. Αναργύρων Ρόδου, 
συνολικού κόστους 545,66 € (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 
2663/03-06-2016 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

Συνολικό ποσό : 3 Χ 293,87 + 545,66 = 1.427,27 € 

3. Οι πληρωμές στη Δ.Ε.Η. έχουν την ιδιαιτερότητα ότι η εταιρεία δεν εκδίδει τιμολόγιο επί 
πιστώσει αλλά μόνο εφόσον εξοφληθεί η δαπάνη. Από την άλλη πλευρά όμως, η έκδοση 
εντάλματος για την πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης από τους Δήμους προϋποθέτει την έκδοση 
τιμολογίου από τον δικαιούχο της πληρωμής. Οδηγούμαστε λοιπόν σε αδιέξοδο που μπορεί να 
επιλυθεί μόνο με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το οποίο σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 172 του  Ν 3463/2007 (Δ.Κ.Κ.), απαιτείται  απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής για την έκδοση του. Με την απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή επίσης καθορίζει 
την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου πρέπει 
δε να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα πριν το τέλος του οικονομικού έτους σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17/5-15/6/1959 

4. Τα  εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα Δημοτικών Υπαλλήλων. 

5. Στην Οικονομική υπηρεσία έχει σταλεί η σχετική πρόταση για τη δέσμευση πίστωσης 
ύψους 1.427,272 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.0001 οικονομικού έτους 2016. 

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση : 

1.   Να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής ποσού (1.427,27 €)  ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 20-6211.0001 & τίτλο: «Αντίτιμο ηλεκτρικού Ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών 
και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 

2.   Να ορίσει ως υπόλογο τον Περράκη Γεώργιο, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου στο όνομα 
του οποίου θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής. 
3.  Η απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο υπάλληλο να  γίνει σε διάστημα τριών μηνών από 
την ημέρα της απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17/5-15/6/1959». 
 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου, και του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Βασιλώττου 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου,  με αρ. πρωτ. 
16/46683/09-06-2016  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον κ. Περράκη Γεώργιο, μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών του 
Δήμου Ρόδου, ως υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 
χιλίων τετρακοσίων είκοσι επτά ευρώ και είκοσι επτά λεπτών  (1.427,27 €) σε βάρους του Κ.Α. 
20-6211.0001 «Αντίτιμο ηλεκτρικού Ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων 
χώρων και παραγωγικής διαδικασίας», που θα εκδοθεί για τις ανάγκες: α) για τη χορήγηση νέας 
παροχής Δημοτικού φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Παστίδας, β) τη χορήγηση νέας παροχής 
Δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Αγ. Βαρβάρας – Τσαϊρη Ρόδου, γ) τη χορήγηση νέας 
παροχής Δημοτικού φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Φανών, δ) την τοποθέτηση επίτοιχων 
φωτιστικών σωμάτων στην οδό πάροδος Αγ. Αναργύρων Ρόδου.  

 Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-

15/6/1959, από τoν ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο θα πρέπει να περαιωθεί έως και την 20η  

Σεπτεμβρίου 2016. 

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

Επιτροπής αριθ. 13/2016 (ΑΔΑ:75ΘΜΩ1Ρ-95Ο), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη 
«πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 20-

6211.0001, 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 14
ο 
                                                           (Απόφ. Αρ. 225/2016  (Α.Δ.Α: 6Ι91Ω1Ρ-ΦΥΡ) 

Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής (υπόλογος υπάλληλος κος 
Παπαμανώλης Ιωάννης)   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/44415/3-06-2016) 

 

 Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών με αρ. 16/44415/03-06-2016, ως κατωτέρω: 
«ΘΕΜΑ  : Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ΣΧΕΤ :  
   Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό 
ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 913/2016 συνολικού ποσού "583,02€". 

   Το ένταλμα προπληρωμής εξεδόθη στον όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Ιωάννη Παπαμανώλη 
του Κωνσταντίνου μετά από την αρ. 114/2016 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 913/2016 583,02€
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Αρ. γραμματίου είσπρ.  70 (17-05-2016) Εθνικής τράπ. Ποσού * -291,51 € 

Αρ. γραμματίου είσπρ.  71 (17-05-2016) Εθνικής τράπ. Ποσού * -291,51 € 

 

                                                                                         Διαφορά :   0,00 € 

  Η Οικονομική επιτροπή στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλείται να λάβει σχετική 
απόφαση για : 
-  την έγκριση της απόδοσης  λογαριασμού του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (αρ. 913/2016) 
συνολικού ποσού 583,02 € 

- Την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Ιωάννη Παπαμανώλη του Κωνσταντίνου από το ανωτέρω 
χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. 
 

Συνημμένα:  
1. Αρ. γραμματίου είσπρ.  70 (17-05-2016) Εθνικής τράπ. 
2. Αρ. γραμματίου είσπρ.  71 (17-05-2016) Εθνικής τράπ. 
 

* Τα ισόποσα παραστατικά (Τιμολόγια) θα σας αποσταλούν  
από την Κεντρική υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ μόλις αυτά εκδοθούν». 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ.  

Βασιλώττου Κωνσταντίνου και του υπολόγου υπαλλήλου κ. Ιωάννη Παπαμανώλη) 

 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου,  με αρ. πρωτ. 
16/44415/03-06-2016  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. Ιωάννου Παπαμανώλη, βάσει 
της προαναφερθείσας εισηγήσεως της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου 
(αριθ. πρωτ. 16/44415/03-06-2016), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού 
Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 913/2016, συνολικού ποσού 583,02 € (πεντακοσίων ογδόντα 

τριών ευρώ και δύο λεπτών), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 13/2016 (περί Διάθεσης 

Πίστωσης)  (ΑΔΑ: 75ΘΜΩ1Ρ-95Ο)  και 114/2016 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 7ΡΧΖΩ1Ρ-

69Μ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για τις ανάγκες: 1) Χορήγησης νέας παροχής 
Δημοτικού φωτισμού στην Δημοτική Κοινότητα Παραδεισίου στην περιοχή “Οικισμός 
Ποντίων” και 2) Χορήγησης νέας παροχής Δημοτικού φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα 
Παραδεισίου περιοχή «Ακάντια» σύμφωνα με τα έγγραφα-κοστολόγια 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. 913/2016 συνολικού ποσού 583,02 € εκδόθηκε στο όνομα 
του Δημοτικού Υπαλλήλου Παπαμανώλη Ιωάννη για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος, επέκτασης 
δημοτικού φωτισμού ως ανωτέρω, σε βάρος του Κ.Α. 20.6211.0001 προϋπολογισμού εξόδων 
οικονομικού έτους 2016. 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΧΕΠ 913/2016                                                                                                      583,02 € 

Αρ. γραμματίου είσπρ.  70 (17-05-2016) Εθνικής τράπ. Ποσού *                             291,51 € 

Αρ. γραμματίου είσπρ.  71 (17-05-2016) Εθνικής τράπ. Ποσού *                              291,51 € 
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ΣΥΝΟΛΟ         583,02 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ:                                                                                                  μηδέν 0,00 € 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 
 

 

ΘΕΜΑ 15
ο 
                                                       Απόφ. Αρ. 226 /2016  (Α.Δ.Α: 7ΙΩ1Ω1Ρ-6ΨΧ) 

Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τις 
ανάγκες νέων παροχών Δ.Ε.Η στη Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας  (υπόλογος υπάλληλος κος 
Γιαννόπουλος Γεώργιος)   

(Εισήγηση Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, αρ. πρωτ. 16/48104/14-06-2016) 
 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δημοτικής Ενότητας 
Καλλιθέας με αρ. 16/48104/14-06-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Δέσμευση ποσού για πληρωμή σύνδεσης νέων παροχών ΔΕΗ στην Δ.Ε. Καλλιθέας, 
χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και ορισμού υπόλογου 

1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, ζήτησε από την ΔΕΗ με αίτηση της, την 
σύνδεση νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που θα καλύψουν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης στην 
περιοχή Σαραντανιού Κοσκινού και Θολάρι Τραουνού. Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 9.981,50 

ευρώ  σύμφωνα με τα υπ’ αριθμόν 45838/08-06-16 και 44421/03-06-16 έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ όπως 
αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. 

ποσό για σύνδεση ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1.788,80 429,31 2.218,11 

6.260,80 1.502,59 7.763,39 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟ 9.981,50 

 2. Οι πληρωμές στη ΔΕΗ έχουν την ιδιαιτερότητα ότι η εταιρεία δεν εκδίδει τιμολόγιο επί 
πιστώσει αλλά μόνο εφόσον εξοφληθεί η δαπάνη. Από την άλλη πλευρά όμως, η έκδοση εντάλματος 
για την πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης από τους  Δήμους προϋποθέτει την έκδοση τιμολογίου από 
δικαιούχο της πληρωμής. Οδηγούμαστε λοιπόν σε αδιέξοδο που μπορεί να επιλυθεί μόνο με την 
έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
172 του Ν 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση του. 
Με την απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή επίσης καθορίζει την προθεσμία απόδοσης 
λογαριασμού που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου πρέπει δε να λήγει ένα τουλάχιστο 
μήνα πριν το τέλος του οικονομικού έτους δηλ. η απόδοση λογαριασμού για το υπό έκδοση 
Χρηματικό Ένταλμα προπληρωμής θα γίνει έως τις 15-09-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 32-34 του Β.Δ/τος 17/5-15/6/1959. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα 
Δημοτικών Υπαλλήλων. 
3. Μετά από τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει : 
- Για τη δέσμευση, την έγκριση και την έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής ποσού  
9.981,50 ευρώ  με ΦΠΑ  σε βάρος του ΚΑ 20-6211.0001 που αφορά την πληρωμή για την σύνδεση 
των ανωτέρω νέων παροχών της ΔΕΗ.  
- Να ορίσει ως υπόλογο τον υπάλληλο της ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  κ. Γιαννόπουλο Γεώργιο Πολιτικό 
Μηχανικό  ΠΕ3  στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής για να 
προχωρήσει στην διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης. 
Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β.Δ/τος 17/5-15/6/1959 

από τον υπόλογο υπάλληλο να γίνει έως τις 15-09-16». 
 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου) 

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

Η  Επιτροπή 
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λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας,  με αρ. πρωτ. 16/48104/14-06-2016  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
και ορίζει τον κ. Γιαννόπουλο Γεώργιο, μόνιμο υπάλληλο της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, ως 
υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού εννέα χιλιάδων 
εννιακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών  (9.981,50 €) σε βάρους του Κ.Α. 20-

6211.0001 «Αντίτιμο ηλεκτρικού Ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 
και παραγωγικής διαδικασίας», που θα εκδοθεί για τις ανάγκες ηλεκτροδότησης στην περιοχή 
Σαραντανιού Κοσκινού και Θολάρι Τραουνού Δ.Ε. Καλλιθεάς. 
 Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-

15/6/1959, από τoν ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο θα πρέπει να περαιωθεί έως και την 20η  

Σεπτεμβρίου 2016. 

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

Επιτροπής αριθ. 13/2016 (ΑΔΑ:75ΘΜΩ1Ρ-95Ο), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη 
«πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 20-

6211.0001, 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 16

ο 
                                                                                Απόφ. Αρ. 227 /2016  (Α.Δ.Α: 7Υ7ΛΩ1Ρ-ΦΗ4) 

Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τις 
ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχημάτων Δήμου Ρόδου (υπόλογος υπάλληλος κα Τριγένη Μαρία)   

 

(Εισήγηση Δ/νση Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων, αρ. πρωτ. 2/48138/15-06-2016) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τροχαίου 
Υλικού & Μηχανημάτων με αρ. 16/48138/15-06-2016, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ:  «Ορισμός Υπολόγου για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 
για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχημάτων Δήμου Ρόδου.» 

Προκειμένου να γίνει απρόσκοπτα ο τεχνικός Έλεγχος οχημάτων του Δήμου μας (παράβολα 
υπέρ Κ.Τ.Ε.Ο.) πρέπει να ορισθεί εκ νέου μόνιμος υπάλληλος, ο οποίος θα προκαταβάλλει το 
απαιτούμενο ποσό για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής. 

Είναι λοιπόν απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ο προβλεπόμενος μηχανισμός έκδοσης χρηματικού 
εντάλματος  προπληρωμής του άρθρου 32, παρ. 1 του ΒΔ 17.5/15-6-1959, με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, (άρθρο 172, Ν.3463/2006 και άρθρο 72, Ν. 3852/2010) στην οποία 
απόφαση της πρέπει να ορίζεται και η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού, που δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του τριμήνου από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης από την Οικονομική 
Επιτροπή. Και επιπλέον να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του Οικονομικού Έτους. 

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε, όπως ορίσετε την μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνση μας  
Τριγένη Μαρία  ως υπόλογο, η οποία θα επιμεληθεί και θα διαχειριστεί το ποσό των τριών χιλιάδων  
Ευρώ (3.000,00€), προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και να αποδώσει λογαριασμό 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Το ανώτερο ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 00-6142.0026 «Αμοιβή για έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. και 
πιστοποίηση μηχανημάτων έργου  (παράβολα και πιστοποίηση)». 
 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Τροχαίου Υλικού  & Μηχανημάτων κ. Μπαρδακά 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου υλικού & μηχανημάτων,  με αρ. πρωτ. 16/48138/15-06-

2016  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Το άρθρο 172, Ν.3463/2006 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει την κ. Τριγένη Μαρία, μόνιμη υπάλληλο της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού & 
Μηχανημάτων, ως υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 
τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) σε βάρους του Κ.Α. 00-6142.0026 «Αμοιβή για έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. 
(παράβολα και πιστοποίηση)», που θα εκδοθεί για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου  οχημάτων Δήμου 
από ΚΤΕΟ. 

 Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-

15/6/1959, από τoν ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο θα πρέπει να περαιωθεί έως και την 20η  

Σεπτεμβρίου 2016. 

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

Επιτροπής αριθ. 13/2016 (ΑΔΑ:75ΘΜΩ1Ρ-95Ο), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη 
«πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 00-

6142.0026, 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. 228/2016  (Α.Δ.Α: 6ΦΙΔΩ1Ρ-ΩΝΣ) 

Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής (υπόλογος υπάλληλος κος 
Κυριακούλης Εμμανουήλ)   

(Εισήγηση Δ/νση Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων, αρ. πρωτ. 2/44904/06-06-2016) 

 

      Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού 
& Μηχανημάτων με αρ. 2/44904/06-06-2016, ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ:  Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 
Σχετ. : Χ.Ε.Π. 915/20-4-2016  

 Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό 
ένταλμα 915/20-4-2016 συνολικού ποσού € 300,00 

Το ένταλμα πληρωμής εκδόθηκε στο όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Κυριακούλη Εμμανουήλ που 
ορίστηκε υπόλογος με την υπ’  αρ. απόφαση  118/2016 της οικονομικής επιτροπής για την πληρωμή 
τελών χρήσης μηχ/των έργου και τελών ταξινόμησης για δύο μηχανήματα έργου, ένα KOMATSU 

D65EX-16 και ένα   καδοπλυντήριο  IVECO – JET  σε βάρος του Κ.Α. 00-6331 «Λοιποί  φόροι και 
τέλη» προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016 . 
 

Απόδοση  

Χ.Ε.Π. 915/2016   ( επιταγή 39073907-3 ημερ. 27/5/2016 )   €300,00 

Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α Νο 384 ( Τέλη χρήσεως)  €150,00  

Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α Νο 385 (Τέλη χρήσεως) €150,00  

   

Σύνολο €300,00 €300,00 
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 Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή στην οποία κοινοποιείται το παρόν, να λάβει σχετική 
απόφαση για: 
Α) Την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού του παραπάνω χρηματικού εντάλματος συνολικού ποσού 

€300,00 

Β) Την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Κυριακούλη Εμμανουήλ από το παραπάνω χρηματικό 
ένταλμα. 

Συνημμένα:  

1) Δυο  (2 ) πρωτότυπα διπλότυπα είσπραξης τύπου Α   
2) Αντίγραφο Βιβλιαρίου Eurobank για την κίνηση λογαριασμού 

3) Παραστατικά αναλήψεων Eurobank.». 
 

(Ακολουθεί η υπογραφή του υπολόγου-υπαλλήλου κ. Κυριακούλη Εμμανουήλ) 

 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου,  με αρ. πρωτ. 
2/44904/06-06-2016  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Το άρθρο 172, Ν.3463/2006 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. Κυριακούλη Εμμανουήλ του 
Φιλίππου, βάσει της προαναφερθείσας εισηγήσεως της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & 
Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 2/44904/06-06-2016), περί της απόδοσης λογαριασμού 
έναντι του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 915/2016, συνολικού ποσού 300,00 € 

(τριακοσίων ευρώ), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 13/2016 (περί Διάθεσης Πίστωσης)  

(ΑΔΑ: 75ΘΜΩ1Ρ-95Ο)  και 118/2016 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 7ΩΙΛΩ1Ρ-ΧΔΟ) 

αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για τις ανάγκες πληρωμής τελών χρήσης 
μηχανημάτων έργου και τελών ταξινόμησης για δύο μηχανήματα έργου, ένα ΚΟΜΑΤSU 

D65EX-16 και ένα καδοπλυντήριο IVECO – JET»,  
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. 915/2016 συνολικού ποσού 300,00 € εκδόθηκε στο όνομα 
του Δημοτικού Υπαλλήλου Κυριακούλη Εμμανουήλ του Φιλίππου για τις ανάγκες πληρωμής 
τελών χρήσης μηχανημάτων έργου και τελών ταξινόμησης δύο μηχανημάτων έργου, ως ανωτέρω, σε 
βάρος του Κ.Α. 00-6331.0001 προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016.   
Γ) Απαλλάσσει τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης  ποσού   ύψους  372,96 
€ που με την απόφαση 118/2016 ορίστηκε να χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες χορήγησης αδειών και 
πινακίδων κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου. Ποσό που τελικά δεν έλαβε ποτέ γιατί δεν εκδόθηκε 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής (λόγω διαφορετικού κωδικού). 
 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΧΕΠ 915/2016                                                                                                       300,00 € 

Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α Νο 384 (Τέλη χρήσεως)                                             150,00 € 

Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α Νο 385 (Τέλη χρήσεως)                                              150,00 € 

   

ΣΥΝΟΛΟ         300,00 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ:                                                                                                  μηδέν 0,00 € 

 

Υπόλοιπο      00,00 
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Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 
 

 

ΘΕΜΑ 18
ο 
                                                                                Απόφ. Αρ. 229/2016  (Α.Δ.Α: 6ΝΧΛΩ1Ρ-ΒΥ2) 

Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής (υπόλογος υπάλληλος κα 
Νικολέττου Ειρήνη)   

(Εισήγηση Δ/νση Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων, αρ. πρωτ. 2/44941/06-06-2016) 
 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου 
Υλικού & Μηχανημάτων με αρ. 2/44941/06-06-2016, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ:  «Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής» 

Σχετ. : Χ.Ε.Π. 493/18-03-2016. 

     Με την υπ’ αριθμ. 63/08-03-2016 απόφαση οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε υπόλογος 
υπεύθυνος διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τις ανάγκες πληρωμής 
τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Ρόδου (παράβολα υπέρ ΚΤΕΟ) η δημοτική 
υπάλληλος «Νικολέττου Ειρήνη»  

  Το χρηματικό ένταλμα ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) με αριθμό 493 
εκδόθηκε την 18/03/2016,  σε βάρος του Κ.Α. 00-6142.0026. 

  Το παραπάνω ποσό κατατέθηκε στον υπ’ αριθμ 6388-138085-848  λογαριασμό της 
Τράπεζας Πειραιώς (IBAN GR0501713880006388138085848 όψεως Δημοσίων Επιχ. & 
Οργ). 

  Επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί η κατάλληλη προετοιμασία τεχνικού ελέγχου των υποψήφιων 
για ΚΤΕΟ οχημάτων από πλευράς του τμήματος επισκευής και συντήρησης οχημάτων του 
Δήμου μας, δεν θα ήταν δυνατόν τα εν λόγω οχήματα να  υποβληθούν σε επιτυχή τεχνικό 
έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.  

  Για το λόγο αυτό  επιστρέφουμε το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €)  
επειδή δεν χρειάστηκε να γίνει καμία εκταμίευση ποσού από το εν λόγω  χρηματικό 
ένταλμα.   

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή στην οποία κοινοποιείται το παρόν, να λάβει σχετική 
απόφαση για: 

Α) την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού του παραπάνω χρηματικού εντάλματος 
συνολικού ποσού 1.500,00 €  

Β) Την απαλλαγή της  υπολόγου υπαλλήλου Νικολέττου Ειρήνης από το παραπάνω 
χρηματικό ένταλμα». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της υπολόγου-υπαλλήλου κ. Νικολέττου Ειρήνης) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου,  με αρ. 
πρωτ. 2/44941/06-06-2016  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Το άρθρο 172, Ν.3463/2006 
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 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της υπολόγου-υπάλληλου κ. Νικολέττου Ειρήνης, 
βάσει της προαναφερθείσας εισηγήσεως της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων 
Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 2/44941/06-06-2016), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του 
Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 493/2016, συνολικού ποσού 1.500,00 € (χιλίων 

πεντακοσίων ευρώ), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 13/2016 (περί Διάθεσης 

Πίστωσης)  (ΑΔΑ: 75ΘΜΩ1Ρ-95Ο)  και 63/2016 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 

ΩΕΚ3Ω1Ρ-ΛΤΛ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου 
οχημάτων του Δήμου Ρόδου (παράβολα υπέρ Κ.Τ.Ε.Ο και πιστοποίηση). 

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. 493/2016 συνολικού ποσού 1.500,00 € εκδόθηκε 
στο όνομα της Δημοτικής Υπαλλήλου Νικολέττου Ειρήνης για τις ανάγκες πληρωμής 

τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Ρόδου (παράβολα υπέρ Κ.Τ.Ε.Ο και πιστοποίηση), 
σε βάρος του Κ.Α. 00-6142.0026 προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016.  

 Το εν λόγω χρηματικό ποσό δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά, διότι δεν είχε ολοκληρωθεί η 
κατάλληλη προετοιμασία τεχνικού ελέγχου των υποψηφίων για ΚΤΕΟ και έγινε η επιστροφή 
του σε λογαριασμό του Δήμου όπως παρακάτω αναλυτικά αναφέρουμε: 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΧΕΠ493/2016                                                                                            1.500,00 € 

Έγινε ηλεκτρονική μεταφορά των χρημάτων από την Τράπεζα Πειραιώς    
(IBAN GR0501713880006388138085848 όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ) 
όπου είχαν κατατεθεί αρχικά, στον λογαριασμό του Δήμου Ρόδου με αριθ.  
6388-030021-380 στις 6/6/2016 λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ.                                                                       1.500,00 €   
         

ΣΥΝΟΛΟ    1.500,00 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ:                                                                                              μηδέν 0,00 € 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 

 

ΘΕΜΑ 1
ο  (εκτός ημερήσιας)                                            Απόφ. Αρ. 230/2016  (Α.Δ.Α: 65ΞΨΩ1Ρ-ΓΒΟ) 

Τροποποίηση της απόφασης 171/2016 της Οικονομικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημόσιου 
πρόχειρου διαγωνισμού «για τον καλλωπισμό και την αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων 
Δήμου Ρόδου, έτους 2016».   

 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 

2/49612/17-06-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 
προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών   με αριθμ. 2/49612/17-06-2016, ως κατωτέρω: 
«Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 171/2016 της ΟΕ για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου 
διαγωνισμού έτους 2016 

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην τροποποίηση ως προς το φπα, στην έγκριση και κατάρτιση της 
μελέτης και των όρων, για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον 
«καλλωπισμό και την αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ρόδου, έτους 2016 

(κωδ.35/6262.0005)». 
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(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα)   
 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, μβ
 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
 την εισήγηση του τμήματος προμηθειών  με αρ. πρωτοκόλλου 2/49612/17-06-2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
Α) Τροποποιεί την απόφαση 171/2016 της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το Φ.Π.Α. της 
προϋπολογιζόμενης αξίας της μελέτης από 23% σε 24% και  
Β) Εγκρίνει τη διενέργεια Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού  για  τον «Καλλωπισμό 
και την αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ρόδου έτους 2016»  ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 65.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% με τους κάτωθι όρους:  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980. 
2. Τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007. 
3. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) και το άρθρο 65. 
4. Το Ν. 3463/2006 και το άρθρο 93. 
5. Το ΠΔ 113/2010 

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

7. Το άρθρο 209 του νέου Δ.Κ.Κ. 
8. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στον κωδικό 35/6262.0005, σαν «συντήρηση και 

καθαρισμός παρτεριών». 
9. Τη μελέτη του διαγωνισμού από τη Δνση Περιβάλλοντος. 
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. 
13. Την απόφαση 191/2016 του ΔΣ που εγκρίνει κατά απόλυτη πλειοψηφία την παροχή 

υπηρεσίας και τη διαδικασία διαγωνισμού. 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

1. Τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για   «εργασίες αποκατάστασης και 

καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ.35/6262.0005)», 

προϋπολογιζόμενης αξίας 65.000 ευρώ με ΦΠΑ 24% 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 πμ (ώρα λήξης 
κατάθεσης προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.  
2.2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

§ Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα  
§ 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:  

1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, περί εγγραφής του σε αυτό, πρωτότυπο και με 
ισχύ για το έτος 2016, συναφές με το ζητούμενο αντικείμενο.  
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3. 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. 

4. 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. 

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. 
Μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν αποκλειστικά γεωπόνοι και αρχιτέκτονες τοπίου 
(ΤΕ ή ΠΕ). Προς απόδειξη της ιδιότητάς τους θα προσκομίσουν και αντίγραφο πτυχίου στο 
φάκελο των δικαιολογητικών. Όσον αφορά τις εταιρείες, θα πρέπει να απασχολούν άτομα με τις 
ανωτέρω ειδικότητες. Προς απόδειξη θα πρέπει να προσκομίσουν όποια κατάσταση του ΙΚΑ ή 
άλλου ασφαλιστικού φορέα που να φαίνονται οι ανωτέρω ειδικότητες. 
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 30/12/2017. Επίσης, 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 ημερομηνία υπογραφής της. Η σύμβαση καταρτίζεται 
βάση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 
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 φακέλους. 
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 συμμετοχής, με τα αντίγραφά τους, που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.2. (όχι κλειστά σε εσωτερικό φάκελο, χωρίς όμως και να απαγορεύεται η 
προσκόμισή τους σε 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». Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, 
και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την προηγούμενη εμπειρία τους σε παρόμοιες 
εργασίες (κηποτεχνικής φύσεως) στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα τα τελευταία 10 έτη.  
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 
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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. Αρμόδια 
Δνση υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται η Δνση Πρασίνου του Δήμου μας. 

Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σε πίνακα ίδιο με αυτόν που περιλαμβάνεται στη μελέτη του 
διαγωνισμού (το συγκεντρωτικό). 
2.5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι και τις 31/12/2016. 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 διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση της προόδου 
των εργασιών θα γίνεται από στελέχη της Δνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, τα οποία θα 
υπογράφουν και στο τιμολόγιο για την ορθότητα αυτού. Επιπλέον, η παραλαβή θα γίνεται και από 
την αρμόδια επιτροπή που έχει ορισθεί από το οικείο ΔΣ. 
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 νόμιμη 
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 
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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. 
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.35-6262.0005, που 
έχουν 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 2ο (εκτός ημερησίας)                                                   Απόφ. Αρ. 231/2016  (Α.Δ.Α: ΨΟΤ7Ω1Ρ-ΛΣΝ) 

Έγκρισης πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου « Αντιστήριξη πρανών οδού 
Καλαμάτας λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τη θεομηνία 2013»   

 

(Εισήγηση   Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/48962/16-06-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών   με αριθμ.  16/48962/16-6-2016, ως κατωτέρω: 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Αντιστήριξη πρανών οδού Καλαμάτας 
λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από την θεομηνία 2013» προϋπολογισμού 105.000 € (με 
αναθεώρηση και  Φ.Π.Α.).  
 Σε συνέχεια της διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου του θέματος , ο οποίος διεξήχθη την 
7-06-2016 και ώρα 10:00 και του γεγονότος ότι παρήλθε το πενθήμερο που προβλέπει ο νόμος κατά 
το οποίο και δεν κατατέθηκε ουδεμία ένσταση ,  

παρακαλούμε όπως: 

1) Εγκρίνετε τα πρακτικά του διαγωνισμού όπως συντάχθηκαν και σας στάλθηκαν από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού. 

2) Κατακυρώσετε τον διαγωνισμό στον μειοδότη, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, 

3) Εξουσιοδοτήσετε την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για την υπογραφή της σύμβασης.  

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου Αθηνόδωρο 

Κωνσταντίνου και του προϊσταμένου α.α. Τεχνικού Έργων και Υποδομών κου Βασιλλώτου 

Κωνσταντίου) 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού για το έργο «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΘΕΟΜΗΝΙΑ 2013», προϋπ. 105.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 
Σας αποστέλλουμε το Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ 
ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΘΕΟΜΗΝΙΑ 2013», σύμφωνα με τον Ν. 3669/2208, άρθρο 22, παρ. 10. Σας επισημαίνουμε ότι 
κατά του Πρακτικού δεν κατατέθηκε ουδεμία ένσταση μετά και την παρέλευση του πενθημέρου 
που ορίζει ο νόμος και προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «ΣΑΒΒΑΚΗΣ  ΚΛΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε.» με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης: 
 

Κατηγορία Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: 53,00% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: 54,00% 

 

και συνολικό ποσό προσφοράς  48.328,84 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου της αναθεώρησης και του 
ΦΠΑ 23%), ήτοι μέση έκπτωση 53,973%. 
το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής:  
 

Δαπάνη Εργασιών  : 28.946,45 € 
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Γ.Ε & Ε.Ο. 18% : 5.210,36 € 

Απρόβλεπτα 15% : 5.123,52 € 

Αναθεώρηση : 11,41 € 

Σύνολο Ι : 39.291,74 

ΦΠΑ 23% : 9.037,10 € 

Συνολικό Ποσό Προσφοράς : 48.328,84 € 

 

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση και την έγκριση των πρακτικών του αποτελέσματος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 22 και των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 
3669/08. 

(Ακολουθεί η υπογραφή της προέδρου του διαγωνισμού κας Λουκά Σεβαστής) 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το  σύστημα υποβολής προσφορών με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν.3669/08) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει 
το έργο: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 2013», Προϋπ: 105.000 € (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α). 
   Στη Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Τρίτη 7 του μηνός 
Ιουνίου του έτους 2016 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’αρ. 16/34696/10-05-2016 , 

ΑΔΑ:ΩΖΔΗΩ1Ρ-ΓΧ9, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 
1) Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός , υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος,   
2) Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., ως μέλος, υπάλληλος Τ.Υ. Δ.  Ρόδου  
3)Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος, υπάλληλος Τ.Υ. Δ. Ρόδου (2ο 
αναπληρωματικό μέλος που αντικατέστησε  το 3ο τακτικό μέλος κ. Αδαμοπούλου Αικατερίνη που 
είναι αδειούχος και το 1ο αναπληρωματικό μέλος Πατατούκου Μαρία που δε συμμετέχει στη 
δημοπρασία λόγω υπηρεσιακού κωλύματος), 
αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 99/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του 
οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ.: 104/2016 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου 
Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ 
ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 2013», Προϋπ: 105.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και προβήκαμε στην 
διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  
   Η επιτροπή προέβη στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  
Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την Πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι 
παρακάτω διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής 
τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 2, του Ν.3669/08 και του άρθρου 3.2 της Διακήρυξης:  

1. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
2. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
3. ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  
4. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 

5. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. 
6. VAST-MAKE I.K.E   

7. ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  
8. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
9. ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
10. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
11. ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

12. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
13. ΓΡ.  ΛΕΡΙΑΣ – Θ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

 



 87 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγραφόταν το ονοματεπώνυμο του καθ' 
ενός διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο αναγραφόταν από την επιτροπή ο αύξων αριθμός 
επιδόσεως, στον οποίο περιέχονταν κλειστός φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και 
σφραγισμένος-κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.  
     Μετά την ταχθείσα από την διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη 
διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των 
προσφορών. 
     Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους φακέλους των 
δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επιδόσεως, και κατέγραψε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
συμμετοχής, τα μονόγραψε, έλεγξε την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ  και αποσφράγισε τις 
οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε 
διαγωνιζόμενο και καταχώρησε όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά σειρά 
μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό (αρχικός πίνακας 
μειοδοσίας - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 
Η επιτροπή με το υπ΄ αριθμό πρωτ.: 16/45317/07-06-2016 έγγραφό της προς Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΜΕΔΕ 
γραφείο Ρόδου αιτήθηκε τον έλεγχο γνησιότητας όλων των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των 
διαγωνιζόμενων.  
Η επιβεβαίωση της γνησιότητας των προαναφερθέντων εγγυητικών επιστολών έγινε με το υπ΄ 
αριθμόν: 536/07-06-2016 έγγραφο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ – Γραφείο Ρόδου. Κατόπιν ολοκλήρωσης των 
προαναφερθέντων ελέγχων η συνεδρίαση έγινε δημόσια και ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι από την 
συνέχεια της διαδικασίας δεν αποκλείεται ουδείς. 
      Στην συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 
μειοδοσίας, έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την έγκυρη συμμετοχή του, το δικαίωμα συμμετοχής του 
(σύμφωνα με τα πτυχία που μπορούν να συμμετάσχουν), όπως αναφέρονται σε συνημμένο πίνακα 
περιληπτικά, και κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι προς τους όρους της διακήρυξης, ή 
το νόμο περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων για τον καθένα από τους ενδιαφερόμενους. Το 
αποτέλεσμα των ανωτέρω ελέγχων παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών). 
Στην συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, 
ελέγχθηκε η πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των 
διαγωνιζομένων, η ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και 
η ολόγραφη αναγραφή των ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η 
διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και 
ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας.  
      Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξήλθαν και η συνεδρίαση έγινε μυστική. Η 
επιτροπή συνεδριάζοντας αποφάσισε για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
οικονομικών προσφορών.  
Κατά τους ανωτέρω ελέγχους αποκλείσθηκε ο κάτωθι διαγωνιζόμενος: «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» 
για τον εξής λόγο: προσκόμισε Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων προς 
την επαγγελματική εργοληπτική ένωση ΠΕΔΜΕΔΕ, για: i) την εταιρία και ii) τα μέλη της εταιρίας 
τους, σύμφωνα με το άρθρο 23.2.2.ε. της Διακήρυξης, τα οποία ήταν απλά φωτοαντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων. 
Όμως, στη σελίδα 20 της Διακήρυξης, παραπομπή 3, αναφέρεται για τα ‘Απλά αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων΄: «Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα…..., καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 
φορείς της περίπτωσης ……».  
Συνεπώς, η συμμετέχουσα εταιρία: «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» αποκλείεται από το διαγωνισμό. 
Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 
τελικό πίνακα μειοδοσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, από τον οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, 
είναι η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 53% , ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 54%  και ποσό 
προσφοράς 39.291,74 € με αναθεώρηση και προ ΦΠΑ, ήτοι μέση έκπτωση  53,97 %. 
                Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 
 

Δαπάνη Εργασιών : 28.946,45 
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Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 5.210,36 

Απρόβλεπτα 15% : 5.123,52 

Αναθεώρηση : 11,41 

Σύνολο  : 39.291,74 

  

Το αποτέλεσμα αυτό αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών του Δήμου Ρόδου στις 07-06-2016, ημέρα Τρίτη. Στην Ανακοίνωση γνωστοποιείται το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ότι το πρακτικό διατίθεται για πέντε (5) ημέρες (έως τις 13-06-

2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00) για ενημέρωση των διαγωνιζόμενων και υποβολή ενστάσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 4.1 παράγραφος θ) της Διακήρυξης της Δημοπρασίας. 

(Ακολουθεί η υπογραφή της επιτροπής του διαγωνισμού) 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    
ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ    
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 
1 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  34.156.81 € 53.973% 

2 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 38.487.08 € 48.137% 

3 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 42.319.86 € 42.9730% 

4 VAST – MAKE IKE 43.021.20 € 42.0270% 

5 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 43.041.57 € 42.0000% 

6 ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 43.804.05 € 40,9730% 

7 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 45.969.19 € 38.0550% 

8. ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 47.494.15 € 36.0000% 

9 ΓΡ. ΛΕΡΙΑΣ – Θ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 47.494.15 € 36,0000% 

10 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 48.113.95 € 35,1650% 

11 ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 48.856,04 € 34,1650% 

12 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 50.340,23 € 32,1650 % 

13 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. 56.358,53 €      24,055% 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    
ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ    
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 
1 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  34.156.81 € 53.973% 

2 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 38.487.08 € 48.137% 

3 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 42.319.86 € 42.9730% 

4 VAST – MAKE IKE 43.021.20 € 42.0270% 

5 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 43.041.57 € 42.0000% 

6 ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 43.804.05 € 40,9730% 

7 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 45.969.19 € 38.0550% 

8. ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 47.494.15 € 36.0000% 

9 ΓΡ. ΛΕΡΙΑΣ – Θ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 47.494.15 € 36,0000% 

10 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 48.113.95 € 35,1650% 

11 ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 48.856,04 € 34,1650% 

12 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. 56.358,53 € 24,055% 

 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
 την εισήγηση του τμήματος τεχνικών έργων και υποδομών με αρ. πρωτοκόλλου 2/48962/16-

06-2016 

  Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
3
. 

  Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,  

  Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

  Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

 Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Οι διατάξεις  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας» και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης 
επιχειρήσεων,    διαρρυθμίσεις  στην  έμμεση  και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για 
κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ. 

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 1) Εγκρίνει τα πρακτικά της επιτροπής του διαγωνισμού για το έργο « Αντιστήριξη πρανών οδού 

Καλαμάτας λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τη θεομηνία 2013»   
2) Κατακυρώνει   το αποτέλεσμα στην  εργοληπτική επιχείρηση: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 53%, ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 54%  
και ποσό προσφοράς 39.291,74 € με αναθεώρηση και προ ΦΠΑ, ήτοι μέση έκπτωση  53,97 %. 

     Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 
Δαπάνη Εργασιών : 28.946,45 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 5.210,36 

Απρόβλεπτα 15% : 5.123,52 

Αναθεώρηση : 11,41 

Σύνολο  : 39.291,74 

 3) Εξουσιοδοτεί  την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
την υπογραφή της σύμβασης.  

 

ΘΕΜΑ 3ο (εκτός ημερησίας)                                                    Απόφ. Αρ. 232/2016  (Α.Δ.Α: 7ΥΥΣΩ1Ρ-7ΜΠ) 

Λήψη απόφασης περί Αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης επιτροπής διαγωνισμού της 
προμήθειας «Κινητού Εξοπλισμού για το Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου» σχετικά με την ένσταση της 
εταιρείας ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κατά της διακήρυξης καθώς και μετάθεση ημερομηνίας του 
διαγωνισμού.   

                                                 
3
  Εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
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(Εισήγηση   Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/49925/21-6-2016) 
 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών   με αριθμ.  16/49925/21-6-2016, ως κατωτέρω: 
«ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Επιτροπής διαγωνισμού της προμήθεια «ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ» σχετικά με την ένσταση της εταιρείας  ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κατά της διακήρυξης – 

Μετάθεση ημερομηνίας Διαγωνισμού 

1.Με την αριθμ. 162/201 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη Δημοπράτησης  
για την προμήθεια «ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ» με ενδεικτικό 
προϋπολογισμό μελέτης 240.465,00 ευρώ με ΦΠΑ. 
Και αφορούν στην προμήθεια: 
Α ΟΜΑΔΑ 

1. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINER) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 3 τεμ 

2. ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 15 τεμ 

Β ΟΜΑΔΑ 

3. ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1 τεμ 

4. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 1 τεμ  
και θα καλύψουν τις ανάγκες του ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου. 
2. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ορίσθηκε η 13-06-

2016 και κατά της διακήρυξης υπέβαλε εμπρόθεσμα ένσταση (η εταιρεία ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ζητώντας την 
ακύρωση του διαγωνισμού και την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με το αιτιολογικό ότι 
οι τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης, αποστερούν το δικαίωμα συμμετοχής της εταιρείας στον 
διαγωνισμό. 
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης (άρθρο 15 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 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. 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. 
3. Η επιτροπή  του διαγωνισμού αφού εξέτασε την ένσταση και έχοντας υπόψη της ότι : 
α) οι τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης καλύπτουν μεγάλο μέρος των κατασκευαστών, 
προμηθευτών της αγοράς. 
β) Σύμφωνα με τις προδιαγραφές τo περονοφόρο όχημα ζητείται να είναι μηχάνημα με διπλό ή 
τριπλό ιστό ανύψωσης όπως τα περονοφόρα των περισσότερων κατασκευαστών και όχι μηχάνημα με 
τηλεσκοπικό βραχίονα ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα κατά την χρήση στο χώρο του 
κτιρίου για το οποίο προορίζεται. 
γ) Καμία άλλη εταιρεία από αυτές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον ότι θα καταθέσουν προσφορά δεν 
υπέβαλε ένσταση κατά των τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης. 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 
α) Την απόρριψη της ένστασης. 
β) Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών χωρίς τροποποίηση των 
όρων της διακήρυξης, σε νέα ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί με νέα περίληψη της Διακήρυξης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.,  περί μεταθέσεως της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού διότι δεν ήταν δυνατή η εξέταση της ένστασης από την 
Οικονομική Επιτροπή πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία (13-06-2016) κατάθεσης 
των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ . 
4.  Μετά τ’ ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της  επιτροπής) 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής η οποία έχει ως εξής:   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: το θέμα είναι επείγον και πρέπει να λάβουμε απόφαση. 
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ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: είχε προκηρυχθεί ο διαγωνισμός μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας  για τις 13/6/2016 οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να κάνουν 
ένσταση κατά της διακήρυξης στο μισό του χρόνου, από την ημερομηνία της τελευταίας 
δημοσίευσης  μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού. Η ένσταση έγινε κατά των όρων της 
διακήρυξης. Αυτή βάση της διακήρυξης και της νομοθεσίας  πρέπει  να εξεταστεί μετά από 
την  εισήγηση της υπηρεσία του γνωμοδοτικού  οργάνου προς την οικονομική επιτροπή 
πέντε ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Ο χρόνος λοιπόν που έληγε ήταν η 2η

 

Ιουνίου και την κατέθεσε την τελευταία ημέρα προφανώς για να μην προλάβει η επιτροπή να 
λάβει απόφαση . Από την 1η

 Ιουνίου  δεν έγινε καμία οικονομική επιτροπή.  Ερχόμαστε 
λοιπόν βάση της νομοθεσίας και της διακήρυξης του άρθρου 10 του εκποτα ο οποίος λέει ότι 
μπορεί η οικονομική επιτροπή να μεταθέσει την ημερομηνία του διαγωνισμού με απόφασή 
της. Τώρα βρισκόμαστε στη φάση που εξετάζετε την ένσταση την οποία εμείς σαν επιτροπή 
απορρίπτουμε. Έκανε ένσταση η εταιρεία που προσφέρει τα μηχανήματα τα gsb. Αυτά είναι 
παγκοσμίως αναγνωρισμένα. Εμείς ζητούσαμε ένα μηχάνημα κλαρκ. Η gsb προσφέρει ένα 
τέτοιο τύπου μηχάνημα το οποίο είναι πολυμηχάνημα. Πέρα της ανάγκης για την οποία το 
θέλουμε μπορεί να βάλει άλλα παρελκόμενα πάνω και  να κάνει και άλλες δουλειές.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: η GSB μπορεί να πάρει μέρος στο διαγωνισμό; 
ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: και βέβαια μπορεί να πάρει  αλλά εμείς ζητάμε 
κάθετου άξονα και αυτός δεν είναι κάθετου άξονα και αυτός είναι τηλεσκοπικός βραχίονας 
έτσι κατά κάποιο τρόπο αποκλείεται έμμεσα. Αν το μηχάνημα κάνει αυτό που θέλουμε και 
οικονομικά μας συμφέρει.   
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: να σας πω γιατί το λέω, μία τράπεζα έκανε ένα 
διαγωνισμό για ΑΤΜΣ πήρε τις προδιαγραφές που ήθελε αυτή και πήρε μηχανήματα που δεν 
μπορούσε να τα αναβαθμίσει. Ενώ είχε την επιλογή να πάρει μηχανήματα που μπορούν να 
αναβαθμιστούν πήρε τα συγκεκριμένα μηχανήματα αναβάθμιση δεν γίνεται. Τα μηχανήματα 
που ζητάμε ενδέχεται μελλοντικά να θέλουν αναβάθμιση; 
ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: στην συγκεκριμένη περίπτωση ζητάμε ένα 
περονοφόρο όχημα για τις ανάγκες του καινούργιου κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων 
υλικών. Αυτό θέλουμε δεν θέλουμε κάτι παραπάνω. Οι συγκεκριμένες μελέτες συνταχθήκαν 
από τον σύμβουλο, φυσικά εμείς τις υπογράψαμε σαν υπηρεσία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: θα κάνουμε δεκτή την εισήγηση της επιτροπής εφόσον πιστεύω εγώ ότι δεν 
αποκλείεται κανένας από την υπηρεσία. Μπορεί όμως να έρθει και να φέρει ένα μηχάνημα 
που να κάνει περισσότερες δουλειές από αυτές που κάνει και να είναι με τιμή συμφέρουσα. 
Σε αυτή τη περίπτωση είναι λογικό να συμφέρει το δήμο μας.  
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ: πρόεδρε σκεφτόμαστε τα ίδια πράγματα, εάν η τιμή του 
συγκεκριμένου αξίζει να το πάρουμε, στο κομμάτι που λέει για 3,5 τόνους. Γιατί το 
τηλεσκοπικό μπορεί τώρα να μην μας βολεύει. Ας μην αποκλείσουμε την προσφορά της αν 
είναι ευνοϊκή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ο άνθρωπος ήταν εμπρόθεσμος; 
ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: ναι. Και εμείς πλέον έχουμε αλλάξει τη νοοτροπία 
όσον αφορά τη σύνταξη των μελετών στην υπηρεσία γιατί τώρα πια οι μεγάλες εταιρείες δεν 
μπορούν να προδιαγράφουν έτσι και έτσι πρέπει να τις ανοίγουν τις προσφορές. Δηλαδή να 
λέμε θέλουμε ένα μηχάνημα που να μας κάνει αυτή τη δουλειά με 5-6 χαρακτηριστικά. Δεν 
μπορούμε να πάμε τώρα στη Mercedes και να της πούμε, που έχει κάνει χρόνια ερευνών να 
τις πούμε κάνε μας έτσι και έτσι.  
ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: καταρχήν στη γνωμοδότησή σας 
προτείνετε την απόρριψη της ένστασης και την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας 
στην κατάθεση των προσφορών. Η νέα ημερομηνία; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ποιος είναι ο κρίσιμος χρόνος; Όταν αναρτηθεί αυτή η απόφαση στο διαύγεια, 
να υπολογίσουμε πόσες μέρες;  
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ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: η διαδικασία λέει κανονικά είκοσι μέρες από την 
τελευταία δημοσίευση. Όμως όταν γίνεται μετάθεση και όχι επαναδημοπράτηση μπορεί να 
προσδιοριστεί και σε 5 και σε 10 μέρες.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: γίνεται να σας εξουσιοδοτήσουμε εμείς και να βάλετε εσείς ημέρες; 
ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: ναι 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ωραία, ας το βάλουμε έτσι.  
 

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. πρωτοκόλλου 

16/49925/21-06-2016 

 Τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια «Κινητό 
Εξοπλισμό  για το Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου» και απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ για τους λόγους 
που αναφέρονται στην ανωτέρω γνωμοδότηση της επιτροπής. 
Β) Εγκρίνει την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών χωρίς  
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, σε νέα ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί με νέα 
περίληψη της Διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.,  περί 
μεταθέσεως της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού διότι δεν ήταν δυνατή η εξέταση της 
ένστασης από την Οικονομική Επιτροπή πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία (13-

06-2016) κατάθεσης των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ .  
Γ) Εξουσιοδοτεί τη  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για να καθορίσει τη νέα καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο (εκτός ημερησίας)                                        Απόφ. Αρ. 233/2016  (Α.Δ.Α: 6ΠΛ4Ω1Ρ-4ΩΕ) 

Λήψη απόφασης περί Τροποποίησης της απόφασης 204/2016 της Οικονομικής Επιτροπής με 
θέμα Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου 
«Συντήρηση σχολείων πλην πόλεως Ρόδου»  

 

(Εισήγηση   Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών ) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών, ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 204/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
  Παρακαλούμε να προχωρήσετε στην τροποποίηση της με αρ. 204/2016 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, επειδή εκ παραδρομής περιελήφθη ο πίνακας σελίδας 7, ο οποίος δεν έπρεπε να 
περιλαμβάνεται. 

  Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες». 
 

(Ακολουθεί η υπογραφή του κου Κωνσταντίνου Βασιλώτου α.α. προϊστάμενου δ/νσης τεχνικών έργων 

και υποδομών) 

 

 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    
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

  Τροποποιεί την απόφαση 204/2016 της Οικονομικής επιτροπής αφαιρώντας από τη σελίδα 7 της 
απόφασης αυτής τον κάτωθι πίνακα: 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
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[23.2.3

] 

604,00 € 

6 μήνες & 
30 ημέρες 

 
( 3 ) 

Δ
ή

λω
σ

η
 

Ιδ
ιω

τι
κ

ό 
Σ

υμ
φ

ω
νη

τι
κ

ό 

1 
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε. 

Κάσδαγλης 
Χριστόφορος 

 

Σ 389116 

– – 

24016 
Οικοδομικ

ά 

  
Η/μ 

1η 

 

1η 

Δωδ/σος ü ü ü ü ü ü ü ü ü 
ü 
(2) 

– ü – - ü ü ü ü ü – ü – – ü ü 

ΕΤΑΑ 
ΤΣΜΕΔΕ 

Ρόδος 
58323 

604,00 € 
310 

ημέρες 

ü ü – – 

2 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

Σταμάτης 
Λινάρδος 

 

Φ 448733 

– – 

18780 

Οικοδομικ
ά 
 

Η/μ  
 

1η 

 

1η 

Δωδ/σος ü ü ü ü ü ü ü ü ü 
ü 
(6) 

ü ü - – ü ü ü ü ü - – - ü ü ü 

ΕΤΑΑ 
ΤΣΜΕΔΕ 

Ρόδος 
58328 

604,00 € 
310 

ημέρες 

ü ü – – 

3 
ΛΙΝΑΡΔΟΣ 
ΒΑΛΕΡΙΟΣ – 

ΝΙΣΥΡΙΟΣ Ο.Ε.  

Βαλέριος  
Λινάρδος 

 

ΑΗ 454143 

– – 

23048 

Οικοδομικ
ά 
 

Η/μ  
 

1η 

 

1η 

Δωδ/σος ü ü ü ü ü ü ü ü ü 
ü 
(3) 

ü ü - – ü ü ü ü ü - – ü - ü ü 

ΕΤΑΑ 
ΤΣΜΕΔΕ 

Ρόδος 
58329 

604,00 € 
310 

ημέρες 

ü ü – – 
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Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της οικονομικής επιτροπής 204/2016 όπως ακριβώς έχει. 
 

 

ΘΕΜΑ 5ο (εκτός ημερησίας)                                       Απόφ. Αρ. 234/2016  (Α.Δ.Α: 65Η4Ω1Ρ-Δ53) 
Λήψη  απόφασης περί της Εξέτασης της ένστασης του Φιλίππου Κωνσταντίνου κατά 
της έγκρισης του πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Παραχώρηση, με 
αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας στο Δήμο Ρόδου»    
 

(Εισήγηση   τμήματος προσόδων Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ. 2/50159/21-

6-2016 ) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  του τμήματος 
προμηθειών της Δ/νσης οικονομικών υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ. 2/50159/21-6-2016, ως 
κατωτέρω: 
«Θέμα: εισήγηση για εξέταση της ένστασης του Φιλλίπου Κωνσταντίνου και 
επαναδημοπράτηση πόστου 3.014 Δ.Κ.Κ. για τοποθέτηση Καντίνας» 

      Παρακαλούμε να εξεταστεί η ένσταση με αριθμ.πρωτ. 2/47294 του Φιλλίπου 
Κωνσταντίνου σχετικά με την δημοπρασία που έγινε στις 30/5/2016 και επαναδημοπράτηση 
πόστου 3.014 Δ.Κ.Κ. για τοποθέτηση καντίνας  
 (Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

 

 Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει 
ως εξής:   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: έγινε διαγωνισμός για τις παραλίες, μία καντίνα χτυπήθηκε 49.500 Ευρώ. Για 
να κατοχυρώσουμε διαγωνισμό πρέπει όταν να έρθει να κατοχυρώσουμε να έχει πληρώσει; Ο 
συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν έχει κατοχυρωθεί. Άρα η ένσταση αυτού πάσχει γιατί δεν 
υπάρχει απόφαση κατοχύρωσης. 
ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: η ένσταση η συγκεκριμένη κανονικά όχι μόνο δεν 
πρέπει να συζητηθεί αλλά ο άνθρωπος πρέπει να έρθει να την αποσύρει γιατί δεν είναι 
ένσταση είναι επισήμανση διότι αυτός δεν έχει πληρώσει το ποσό που έπρεπε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: επειδή επί της ουσίας δεν πρόκειται περί ενστάσεως την απορρίπτουμε τυπικά 
γιατί μας την έκανε, δεν υφίσταται καταρχάς καμία κατοχύρωση αποτελέσματος. 
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: είναι συμμετέχον σε ένα διαγωνισμό και έχει το δικαίωμα να 
καταθέσει ένσταση; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: για να έχει εγκρίνει ένα πρακτικό δημοπρασίας πρέπει να σου έχει καταθέσει 
εγγυητική επιστολή και το 30% που λέει ο νόμος έτσι; Έδωσε αυτά τα λεφτά; Ναι πάει λοιπόν 
ο διαγωνισμός 1000 ευρώ. Για να εγκρίνω αυτό το πρακτικό δημοπρασίας χρειάζεται να φέρω 
κάτι άλλο; όχι. Άρα αυτή η ένσταση πρέπει να απορριφθεί.  
ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: αυτό που λες είναι απόλυτα σωστό. Έρχομαι, δίνω 
εγγυητικές, συμμετέχω, εγκρίνω το πρακτικό. Το πρακτικό είναι νόμιμο και από εκεί και μετά 
πληρώνω το υπόλοιπο του τιμήματος και υπογράφω σύμβαση. Το στάδιο λοιπόν που είμαστε 
τώρα είναι μετά την κατακύρωση του πρακτικού, η ένσταση αυτή είναι απλά επισήμανση, λέει 
λοιπόν δεν πλήρωσε το ποσό και δεν κάνει σύμβαση, συμφωνούμε αλλά για το πρακτικό δεν 
υπάρχει λόγος ακύρωσης.   
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: άρα απορρίπτεται η ένστασή του. Συμφωνεί η οικονομική επιτροπή; 
 

 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 αριθμ. πρωτοκ. 2/50159/21-6-2016   

 την συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
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Απορρίπτει την ένσταση του Φιλλίπου Κωνσταντίνου   κατά της έγκρισης του πρακτικού 
επιτροπής διαγωνισμού για την «Παραχώρηση, με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής 
χρήσης αιγιαλού παραλίας στο Δήμο Ρόδου»  για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. 

 

 
ΘΕΜΑ 6ο (εκτός ημερησίας)                                        Απόφ. Αρ. 235/2016  (Α.Δ.Α: ΩΩ7ΦΩ1Ρ-2ΛΙ) 

Λήψη  απόφασης για την επαναδημοπράτηση του πόστου(καντίνα) – 3.014 Δ.Κ.Κ 
Παραλία Λιμανάκι – Κολυμπίων του διαγωνισμού “παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του 
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παράχθιας ζώνης μεγάλων 
λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου”    
 

(Εισήγηση   τμήματος προσόδων Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  του τμήματος 
προμηθειών της Δ/νσης οικονομικών υπηρεσιών περί της επαναδημοπράτησης του  πόστου – 

3.014 Δ.Κ.Κ.(καντίνα) Παραλία Λιμανάκι - Κολυμπίων (αρμοδιότητας Αυτοτελούς 
Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Δωδεκανήσου) το οποίο αν και δημοπρατήθηκε με την 
απόφαση της Ο.Ε. 132/2016 (ΑΔΑ 60Υ5Ω1Ρ-7ΙΡ) και εγκρίθηκε με την απόφαση 165/2016 
(ΑΔΑ: ΩΞΡΟΩ1Ρ-9ΤΔ) της Οικονομικής Επιτροπής «περί παραχώρησης, με αντάλλαγμα, 
του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παράχθιας ζώνης 
μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου, η πλειοδότης  Ανδρονίκη 
Χαραλάμπους του Τσαμπίκου  δεν προσήλθε να συνάψει συμβόλαιο. Το πόστο λοιπόν αυτό 
μένει ανεκμετάλλευτο και χάνει έσοδα ο Δήμος μας για αυτό θα πρέπει να γίνει εκ νέου 
δημοπράτηση του. Στην παρούσα οικονομική συγκυρία το τίμημα που επιτεύχθηκε 49.250 
Ευρώ κρίνετε πολύ υψηλό για να αποτελέσει νέα τιμή εκκίνησης (αυτό αποδεικνύεται από τη 
μη προσέλευση του πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της δημοπρασίας), επειδή ο 
υπολειπόμενος χρόνος της τουριστικής περιόδου αντικειμενικά κρίνεται μη ικανός να 
αποτελέσει κίνητρο για την προσέλευση ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό εφόσον νέα τιμή 
εκκίνησης τεθεί το ποσό των 49.250 Ευρώ και επειδή η κοινή λογική και πρακτική ορίζει ότι 
η επαναδημοπράτηση πρέπει να γίνει με τιμή εκκίνησης την τιμή που είχε οριστεί με την 
απόφαση 132/2016  της οικονομικής επιτροπής προτείνουμε την επαναδημοπράτηση του 
πόστου με την αρχική τιμή των 6.000 Ευρώ εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του 
εγγυητή αυτού.   
Σύμφωνα με την από 21-6-2016 γνωμοδότηση του κου Στάγκα Εμμανουήλ, νομικού 
συμβούλου του Δήμου μας:   
«Οι εκμισθώσεις Δημοτικών ακινήτων και μισθώσεις ακινήτων από τον Δήμο διέπονται κατ’  
αρχήν από τα άρθρα 192 και 194 του ΚΔ&Κ (Ν. 3463/2006) και από το ΠΔ 270/1981 και 
συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις 574 επ. περί μισθώσεως του ΑΚ, το ΠΔ 34/1995 
περί επαγγελματικών μισθώσεων και αναλογικά η Εγκ. 4/ΑΠ5930/15-4-1997 ΥπΕσΔΔ&Α. 
Από τις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται ότι οι σχετικές συμβάσεις συνάπτονται πάντα με 
δημοπρασία, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου Δημοτικού Συμβουλίου. 
Το αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό των όρων, την σύνταξη της διακήρυξης, την 
διεξαγωγή και την κατακύρωση της δημοπρασίας ήταν η Δημαρχιακή Επιτροπή κατ’  άρθρ. 
103  παρ. 2 εδ. δ! Ν. 3463/2006, που προέβλεπε ότι «με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 
του παρόντος καταρτίζει (η Δ.Ε.) τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 
κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή 
των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από 
μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες» και  ακολούθως η 
Οικονομική Επιτροπή κατ΄ άρθρ. 72 παρ. 1 εδ. ε! Ν. 3870/2010 που ορίζει ότι «με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, (η Ο.Ε.) καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί 
να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς 
επιστήμονες».  
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Με το άρθρ. 201 του Ν. 3463/2006 προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος με το 
οποίο θα «καθορίζεται η διαδικασία για τη διεξαγωγή των κάθε είδους δημοπρασιών, που 
αφορούν την εκποίηση ή την εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων των Δήμων και 
Κοινοτήτων και την αγορά ή μίσθωση εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων ακινήτων που 
ανήκουν σε τρίτους, οι όροι για τη συμμετοχή στις δημοπρασίες αυτές, τα σχετικά με τη 
διακήρυξη, τη δημοσίευση και την επικύρωση των αποτελεσμάτων των δημοπρασιών αυτών, 
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια». 
Μη εκδοθέντος όμως ακόμη του εν λόγω διατάγματος ισχύει το ΠΔ 270/1981, κατά τις 
διατάξεις που δεν είναι αντίθετες με το περιεχόμενο του Δημοτικού Κώδικα!!!! Τέτοια 
αντίθετη όμως διάταξη αποτελεί το άρθρο 1 του παραπάνω διατάγματος, που προβλέπει 
όργανο διεξαγωγής των δημοπρασιών επιτροπή αποτελούμενη «εκ του δημάρχου, ως 
Προέδρου και δύο δημοτικών συμβούλων», σε σχέση με τις παραπάνω διατάξεις του άρθρ. 
103  παρ. 2 εδ. δ!  Ν. 3463/2006 και ήδη του άρθρ. 72 παρ. 1 εδ. ε! Ν. 3870/2010 ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ!!!!! η οποία κατά 
ρητή πρόβλεψη του νόμου «Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των 
προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους 
υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες» για την συγκρότηση των οποίων θεωρούμε ότι 
εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη του άρθρ. 26 του Ν. 4024/2011 (κλήρωση). 
Η υπόλοιπη όμως διαδικασία διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981 και στην κρίση της 
αρμόδιας κατά τα προεκτεθέντα Ο.Ε. υπάγεται η δυνατότητα  σε περίπτωση της επανάληψης 
της δημοπρασίας όταν μετά την κατακύρωση δεν προσέρχονται ή αρνούνται ο τελευταίος 
πλειοδότης και ο εγγυητής του να υπογράψουν, να διαφοροποιήσει (μειώσει) το ελάχιστο 
όριο προσφοράς, πάντα όμως εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού   
(άρθρ. 6 § § 2 β και 3 ΠΔ 270/1981)»/ 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, μβ
 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
 Τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου  
 την συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Επαναδημοπρατεί  το πόστο – 3.014 Δ.Κ.Κ.(καντίνα) Παραλία Λιμανάκι – Κολυμπίων 
(αρμοδιότητας Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Δωδεκανήσου) ως εξής: 
                       

Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
(ΠΟΣΤΟ) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ

ΗΣ  

ΕΜΒΑΔΟ
Ν ΣΕ m2 

ΟΡΙΟ 
ΠΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓ
ΜΕΝΕΣ  

ΕΙΔΟΣ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία 

Λιμανάκι – 

Κολυμπίων 

3.014 Δ.Κ.Κ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 6,000.00 € 

Η X = 
874486,904 Y 

= 

4019439,996 

θ X = 
874489,523 Y 

= 

4019438,534 

Ι X = 
874491,960 Y 

= 
4019442,900 

Κ X = 
874489,340 Y 

= 

4019444,362 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ 

 
Β. Ορίζει  τον πρόεδρο και τα  μέλη της επιτροπής διεξαγωγής  των δημοπρασιών ως  
κατωτέρω: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διακοσταματίου Σάββας  
 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. Διακοσταματίου Σάββα να 
ορίσει την ημερομηνία του διαγωνισμού.  
 

 

ΘΕΜΑ 7ο (εκτός ημερησίας)                                        Απόφ. Αρ. 236/2016  (Α.Δ.Α: 60ΚΧΩ1Ρ-Γ0Ω  ) 

Λήψη  απόφασης για την επαναδημοπράτηση του πόστου (καντίνας) – κάτω από το 
ξενοδοχείο COSMOPOLITAN (Δ.Ε. Ιαλυσού) του διαγωνισμού “παραχώρηση, με 
αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 
παράχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου”    

 

(Εισήγηση   τμήματος προσόδων Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  του τμήματος 
προμηθειών της Δ/νσης οικονομικών υπηρεσιών περί της επαναδημοπράτησης του  πόστου 
(καντίνα) κάτω από το ξενοδοχείο cosmopolitan   (αρμοδιότητας E.T.A.Δ.)  το οποίο αν και 
δημοπρατήθηκε με την απόφαση της Ο.Ε. 120/2016 (ΑΔΑ 69ΡΡΩ1Ρ-ΝΑΨ) και εγκρίθηκε με 
την απόφαση 156/2016 (ΑΔΑ: 75ΟΓΩ1Ρ-994) της Οικονομικής Επιτροπής «περί 
παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, 
όχθης και παράχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου, ο 
οποίος απέβη άγονος   Το πόστο λοιπόν αυτό μένει ανεκμετάλλευτο και χάνει έσοδα ο 
Δήμος μας για αυτό θα πρέπει να γίνει εκ νέου δημοπράτηση του. Επειδή ο διαγωνισμός 
κρίθηκε δύο φορές άγονος και στην παρούσα οικονομική συγκυρία το τίμημα των 1.800 
ευρώ κρίνετε πολύ υψηλό για να αποτελέσει τιμή εκκίνησης, επειδή ο υπολειπόμενος χρόνος 
της τουριστικής περιόδου αντικειμενικά κρίνεται μη ικανός να αποτελέσει κίνητρο για την 
προσέλευση ενδιαφερομένων. Για αυτό προτείνεται να μειωθεί η τιμή εκκίνησης στο 1/3 της 
τιμής δηλαδή 600,00 Ευρώ. 
Σύμφωνα με την από 21-6-2016 γνωμοδότηση του κου Στάγκα Εμμανουήλ, νομικού 
συμβούλου του Δήμου μας:   
«Οι εκμισθώσεις Δημοτικών ακινήτων και μισθώσεις ακινήτων από τον Δήμο διέπονται κατ’  
αρχήν από τα άρθρα 192 και 194 του ΚΔ&Κ (Ν. 3463/2006) και από το ΠΔ 270/1981 και 
συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις 574 επ. περί μισθώσεως του ΑΚ, το ΠΔ 34/1995 
περί επαγγελματικών μισθώσεων και αναλογικά η Εγκ. 4/ΑΠ5930/15-4-1997 ΥπΕσΔΔ&Α. 
Από τις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται ότι οι σχετικές συμβάσεις συνάπτονται πάντα με 
δημοπρασία, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου Δημοτικού Συμβουλίου. 
Το αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό των όρων, την σύνταξη της διακήρυξης, την 
διεξαγωγή και την κατακύρωση της δημοπρασίας ήταν η Δημαρχιακή Επιτροπή κατ’  άρθρ. 
103  παρ. 2 εδ. δ! Ν. 3463/2006, που προέβλεπε ότι «με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 
του παρόντος καταρτίζει (η Δ.Ε.) τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 
κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή 
των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από 
μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες» και  ακολούθως η 
Οικονομική Επιτροπή κατ΄ άρθρ. 72 παρ. 1 εδ. ε! Ν. 3870/2010 που ορίζει ότι «με την 
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επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, (η Ο.Ε.) καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί 
να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς 
επιστήμονες».  
Με το άρθρ. 201 του Ν. 3463/2006 προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος με το 
οποίο θα «καθορίζεται η διαδικασία για τη διεξαγωγή των κάθε είδους δημοπρασιών, που 
αφορούν την εκποίηση ή την εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων των Δήμων και 
Κοινοτήτων και την αγορά ή μίσθωση εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων ακινήτων που 
ανήκουν σε τρίτους, οι όροι για τη συμμετοχή στις δημοπρασίες αυτές, τα σχετικά με τη 
διακήρυξη, τη δημοσίευση και την επικύρωση των αποτελεσμάτων των δημοπρασιών αυτών, 
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια». 
Μη εκδοθέντος όμως ακόμη του εν λόγω διατάγματος ισχύει το ΠΔ 270/1981, κατά τις 
διατάξεις που δεν είναι αντίθετες με το περιεχόμενο του Δημοτικού Κώδικα!!!! Τέτοια 
αντίθετη όμως διάταξη αποτελεί το άρθρο 1 του παραπάνω διατάγματος, που προβλέπει 
όργανο διεξαγωγής των δημοπρασιών επιτροπή αποτελούμενη «εκ του δημάρχου, ως 
Προέδρου και δύο δημοτικών συμβούλων», σε σχέση με τις παραπάνω διατάξεις του άρθρ. 
103  παρ. 2 εδ. δ!  Ν. 3463/2006 και ήδη του άρθρ. 72 παρ. 1 εδ. ε! Ν. 3870/2010 ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ!!!!! η οποία κατά 
ρητή πρόβλεψη του νόμου «Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των 
προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους 
υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες» για την συγκρότηση των οποίων θεωρούμε ότι 
εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη του άρθρ. 26 του Ν. 4024/2011 (κλήρωση). 
Η υπόλοιπη όμως διαδικασία διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981 και στην κρίση της 
αρμόδιας κατά τα προεκτεθέντα Ο.Ε. υπάγεται η δυνατότητα  σε περίπτωση της επανάληψης 
της δημοπρασίας όταν μετά την κατακύρωση δεν προσέρχονται ή αρνούνται ο τελευταίος 
πλειοδότης και ο εγγυητής του να υπογράψουν, να διαφοροποιήσει (μειώσει) το ελάχιστο 
όριο προσφοράς, πάντα όμως εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού   
(άρθρ. 6 § § 2 β και 3 ΠΔ 270/1981)»/ 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, μβ
 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
 Τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου  
 την συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Επαναδημοπρατεί  το πόστο (καντίνα) κάτω από το ξενοδοχείο Cosmopolitan, Δ.Ε. 
Ιαλυσού    (αρμοδιότητας Ε.Τ.Α.Δ) ως εξής:                        

  

Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΕΙΔΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  
ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΙΑΛΥΣΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ  
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
600,00 € 

 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διακοσταματίου Σάββας  
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 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

4. Ψυλλάκης Βασίλειος 

5. Ξεπαπαδάκη – Παπαδημητρίου Βασιλική 

6. Μουτάφης Δήμος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

4. Κορωναίος Ιωάννης 

5. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

6. 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. Διακοσταματίου Σάββα να 
ορίσει την ημερομηνία του διαγωνισμού.  
 

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. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    
 

 

 Διακοσταματίου Σάββας                                                                       
Αντιδήμαρχος Οικονομικών                                                         

                                                        

        ΤΑ ΜΕΛΗ     

                                            
1.  Κορωναίος Ιωάννης  
 

 

2.  Ψυλλάκης Βασίλειος  
 

 

3. Μουτάφης Δήμος - Μιχαήλ  

 

 

4.  Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη Βασιλική 

 

 

5.  Κυριαζής Στέφανος  
 

 

6. Μανωλάκης Αλέξανδρος                                          

 


