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Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 27η/21-10-2016 
 

 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα  Παρασκευή  21η 

Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12.00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 512/7-9-

2014 «περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 και την 

εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 43/6-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών», αριθ. 1758/15-6-2016 «περί του 

ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση   της  

Αντιπροέδρου  κ. Ατσίδη Ελπίδας, με αριθμ. πρωτ. 2/87569/17-10-2016, η οποία κοινοποιήθηκε 

νομότυπα και σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010.   

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του 

ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα 

έξι (6) μέλη και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρο,  2. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 3. Ψυλλάκη 

Βασίλειο, 4. Μουτάφη Δήμο - Μιχαήλ, 5. Ατσίδη Ελπίδα, 6. Κυριαζή Στέφανο, 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Κορωναίος Ιωάννης (δικ/νος),  ο οποίος αναπληρώνεται από το πρώτο 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κυριαζή Στέφανο, 2.  Παπαδημητρίου – 

Ξεπαπαδάκη Βασιλική (δικ/νη), 3. Δράκο Μιχαήλ (δικ/νος), 4. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο  

(δικ/νος) 5. Παναή Ευαγγελία (δικ/νη), 

 

παρόντων επίσης, της Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου, κ. 

Μακρή Τριανταφυλλιάς, της κ. Παπαγεωργίου Μαρίας, υπαλλήλου του τμήματος υποστήριξης 

της Οικονομικής Επιτροπής, της κας Κωτσάκη Βικτώριας, υπαλλήλου του λογιστηρίου και της 

κας Ζανεττούλλη Στεργούλας, προϊσταμένης του τμήματος Kτιριακών έργων και κοινόχρηστων 

χώρων Δήμου Ρόδου,   

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντομη 

γενική ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη δώδεκα (12) 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, μετά από την έναρξη της ημερήσιας διάταξης 

και να λάβει, με την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. 

1) Το 1
ο
 θέμα (1

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης 

περί Έγκρισης μελέτης και κατάρτιση όρων για τη  διεξαγωγή δημόσιου συνοπτικού 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθεια ζωοτροφών του Δήμου Ρόδου, 

έτους 2016» ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000,00 € με ΦΠΑ. 
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2) Το 2
ο
 θέμα (2

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης 

περί  Απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Τριγένη Μαρίας 

υπεύθυνης διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.000,00 € για τις 

ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Ρόδου.   

3) Το 3
ο
 θέμα (3

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί 

Έγκρισης πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου πρόχειρου 

μειοδοτικού διαγωνισμού για τις «Εκκενώσεις λυμάτων, βόθρων του Δήμου Ρόδου 

έτους 2016». 

4) Το 4
ο
 θέμα (4

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί 

Ορισμό υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 

255,00 € για τις ανάγκες πληρωμής τελών κυκλοφορίας του επιβατικού αυτοκινήτου 

μάρκας Scoda-Fabia, που προμηθεύτηκε ο Δήμος Ρόδου από τον Ο.Δ.Δ.Υ.  (Υπόλογος 

υπάλληλος Σαρικάς Εμμανουήλ) 

5) Το 5
ο
 θέμα (5

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί 

Ορισμό υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 

40,00 € για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχήματος μάρκας Scoda-Fabia, επιβατικού 

αυτοκινήτου που προμηθεύτηκε ο Δήμος Ρόδου από τον Ο.Δ.Δ.Υ.  (Υπόλογος υπάλληλος 

Ποντίκας Σάββας) 

6) Το 6
ο
 θέμα (6

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί 

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων για τη διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικού 

του Δήμου Ρόδου έτους 2016». 

7) Το 7
ο
 θέμα (7

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί 

Νομική υποστήριξη του πρώην Χωρικού Αντιδημάρχου Δ.Ε. Λινδιών και Νότιας Ρόδου 

και νυν Αντιδημάρχου Μιχαήλ Παλαιολόγου από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου 

Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριου, ο οποίος θα παραστεί στο Τριμελές 

Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 02-11-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη μετά από 

αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

8) Το 8
ο
 θέμα (8

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί 

Νομική υποστήριξη του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Λίνδου Δ.Ε. Λινδιών κ. 

Γεωργίου Ελευθερίου από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη 

Δημήτριου, ο οποίος θα παραστεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 02-11-2016 

ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  

9) Το 9
ο
 θέμα (9

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί 

άσκησης έφεσης κατά της με αρ. Α224/2016 απόφασης του 1
ου

 Τμήματος του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία έγινε δεκτή η αρ. καταθ. 

65/2012 προσφυγή  της εταιρείας «Εμπορική Εισαγωγική Μπόνης Ε.Π.Ε». 

10) Το 10
ο
 θέμα (10

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης 

περί Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής μετακίνησης Νομικού Συμβούλου του  

Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου στην Αθήνα στις 9-11-2016 στο Συμβούλιο 

Επικρατείας για την εκδίκαση υποθέσεων του Δήμου Ρόδου. 

11) Το 11
ο
 θέμα (11

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης 

περί Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την «προμήθεια εξοπλισμού  νέου 

βρεφονηπιακού σταθμού Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, Δημοτικής Κοινότητας 

Κοσκινού, Δήμου Ρόδου»   

12) Το 12
ο
 θέμα (12

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης 

περί Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την «προμήθεια εξοπλισμού  νέου 

βρεφονηπιακού σταθμού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου» 

 



 

 Αμέσως μετά, η Οικονομική Επιτροπή, αποφαίνεται ομόφωνα, ώστε να ενταχθούν για 

συζήτηση τα ανωτέρω θέματα, μετά της ήδη κοινοποιημένης ημερήσιας διάταξης και να 

ληφθούν  γι’ αυτά σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο 
                                                             Απόφ. 415/2016  (Α.Δ.Α: 61ΡΩΩ1Ρ-ΙΦ5) 

Έγκριση για τις ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και για τις διαθέσεις 

πιστώσεων οικ. έτους 2016. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/87502/17-10-2016) 

ο ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/87502/17-10-2016,  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 15-7331.0033 
Επισκευή – συντήρηση παιδικού 

Σταθμού Μ. Καβαρινού 
-69.000,00 

 

                  
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  2016 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ : 

1 Οδοιπορικά 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του Δημητρίου 

Σαλαμαστράκη  στην Αθήνα 

7/11/2016 έως και 8/11/2016 για να 

παραστεί στον Άρειο Πάγο στις 8-11-

2016 για τη συζήτηση της αίτησης 

αναίρεσης του Δήμου Ρόδου κατά 

Αντωνίου Αμπελά και Γεωργίου 

Λυκοπάντη και της με αριθμό 

169/2013 απόφασης του Μονομελούς  

 

 

 

 

 

300,00 



Πρωτοδικείου Ρόδου 

2 Οδοιπορικά 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του Δημητρίου 

Σαλαμαστράκη  στην Αθήνα 

15/11/2016 έως και 16/11/2016 για 

να παραστεί στον  Συμβούλιο 

Επικρατείας στις 16/11/2016  για τη 

συζήτηση  της αίτησης της Γεωργίας 

Κακά του Αντωνίου και άλλων 9  με 

αριθμό κατάθεσης 748/2014 αίτησή 

τους, που στρέφεται κατά του Δήμου 

 

 

300,00 

 
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 

διαπιστώθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία ότι δεν συμμετείχαν στη σχετική εισήγηση, ενώ 

κρίνονται άμεσα αναγκαίες να εγκριθούν συμπληρωματικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω  

εύρυθμη λειτουργία επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Η κατάσταση των εγγραφών 

αυτών ακολουθεί:    

 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016  

 

1 Προμήθεια 
 

15-7133.0003 
Προμήθεια  ηλεκτρικών συσκευών -2.000,00 

2 Προμήθεια 35-6692.0002 Προμήθεια ζωοτροφών 
 

-5.000,00 

 

3 
Έργο 

 

15-6142.0007 

Έλεγχος , αποτύπωση – ανασχεδιασμός 

και κοστολόγηση για την πιστοποίηση 

παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου 

 

-24.800,00 

4 Έργο 70-7331.0018 Επισκευή γραφείων τουρισμού 
 

-35.000,00 

 

5 Έργο 

 

30-7323.0090 

Νέες πλακοστρώσεις οδών και 

ανακατασκευή  νέων πεζοδρομίων εκτός 

πόλεως Ρόδου  

 

-215.000,00 

 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

1 Οδοιπορικά 10-6422.0001 

Έξοδα μετακίνησης Νομικού Συμβούλου 

του Δήμου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου 

για την μετάβαση του στο ΣτΕ Αθήνας 

στις 9-11-2016 για την εκδίκαση 

υποθέσεων του Δήμου Ρόδου 

300,00 

2 Αποζημίωση 30-6012.0001 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 

για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 

ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

 

1.880,00 



3 Αποζημίωση 30-6051.0001 
Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 

υπαλλήλων 

 

400,00 

4 Προμήθεια 10-6615.0001.0003 
Εκτυπώσεις-εκδόσεις-βιβλιοδετήσεις ΔΕ 

Ν. ΡΟΔΟΥ 
20.000,00 

5 Προμήθεια 10-6635.0001.0005 
Είδη υγιεινής και καθαριότητας ΔΕ Ν. 

ΡΟΔΟΥ 
20.000,00 

6 
Λοιπές 

επιστροφές 
64-8261.0001 Λοιπές επιστροφές 10.000,00 

7 Προμήθεια 35-7131.0002 Προμήθεια εργαλείων 
 

9.000,00 

8 Προμήθεια 70-6671.0003 
Προμήθειες ανταλλακτικών μεταφορικών 

μέσων για έκτακτες ανάγκες 
20.000,00 

9 Τέλη 70-6321.0001 
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 

αυτοκινήτων 
500,00 

10 
Χρηματοδότηση 

από ΕΣΠΑ  
60-7341.0002 

Εναρμόνιση οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής - παιδικοί σταθμοί 

και ΚΔΑΠ. 

200.000,00 

11 
Χρηματοδότηση 

από ΕΣΠΑ  
60-7341.0011 ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου 47.450,00 

12 
Χρηματοδότηση 

από ΕΣΠΑ  
60-7341.0012 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με 

παράρτημα Ρομά 
1.000,00 

13 Προμήθεια 15-7133.0003 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών  
14.500,00 

 

14 Προμήθεια  10-6261.0002 
Προμήθεια αναγόμωσης πυροσβεστήρων  

Δήμου Ρόδου  
5.000,00 

15 Προμήθεια  15-6691.0001 
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 

φωταγωγήσεων  
5.000,00 

16 Προμήθεια  35-6692.0002 Προμήθεια ζωοτροφών  
5.000,00 

 

17      Έργο  15-6142.0007 

Έλεγχος , αποτύπωση – ανασχεδιασμός 

και κοστολόγηση για την πιστοποίηση 

παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου 

24.800,00 

18 Προμήθεια  10-7133.0001 Έπιπλα ( καθίσματα γραφείου )  
2.480,00 

 

19 
Έξοδα για τέλη 

είσπραξης 
00-6495.0014 

Έξοδα για τέλη είσπραξης προστίμων από 

παραβάσεις Κ.Ο.Κ.  
15.000,00 

 
    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/87502/17-10-2016 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

Δήμου Ρόδου,  

 Την προφορική εισήγηση του Προέδρου για την συμπληρωματική εισήγηση, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

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 15-7331.0033 
Επισκευή – συντήρηση παιδικού 

Σταθμού Μ. Καβαρινού 
-69.000,00 

2 Προμήθεια 
 

15-7133.0003 
Προμήθεια  ηλεκτρικών συσκευών -2.000,00 

3 Προμήθεια 35-6692.0002 Προμήθεια ζωοτροφών 
 

-5.000,00 

 

4 
Έργο 

 

15-6142.0007 

Έλεγχος , αποτύπωση – 

ανασχεδιασμός και κοστολόγηση για 

την πιστοποίηση παιδικών χαρών 

Δήμου Ρόδου 

 

-24.800,00 

5 Έργο 70-7331.0018 Επισκευή γραφείων τουρισμού 
 

-35.000,00 

 

6 Έργο 

 

30-7323.0090 

Νέες πλακοστρώσεις οδών και 

ανακατασκευή  νέων πεζοδρομίων 

εκτός πόλεως Ρόδου  

 

-215.000,00 

 

 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  2016 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ : 

1 Οδοιπορικά 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του Δημητρίου 

Σαλαμαστράκη  στην Αθήνα 7/11/2016 

έως και 8/11/2016 για να παραστεί στον 

Άρειο Πάγο στις 8-11-2016 για τη 

συζήτηση της αίτησης αναίρεσης του 

Δήμου Ρόδου κατά Αντωνίου Αμπελά 

και Γεωργίου Λυκοπάντη και της με 

αριθμό 169/2013 απόφασης του 

Μονομελούς  Πρωτοδικείου Ρόδου 

300,00 

2 Οδοιπορικά 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του Δημητρίου 

Σαλαμαστράκη  στην Αθήνα 15/11/2016 

έως και 16/11/2016 για να παραστεί στον  

Συμβούλιο Επικρατείας στις 16/11/2016  

για τη συζήτηση  της αίτησης της 

Γεωργίας Κακά του Αντωνίου και άλλων 

9  με αριθμό κατάθεσης 748/2014 αίτησή 

τους, που στρέφεται κατά του Δήμου 

300,00 



3 Οδοιπορικά 10-6422.0001 

Έξοδα μετακίνησης Νομικού Συμβούλου 

του Δήμου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου 

για την μετάβαση του στο ΣτΕ Αθήνας 

στις 9-11-2016 για την εκδίκαση 

υποθέσεων του Δήμου Ρόδου 

300,00 

4 Αποζημίωση 30-6012.0001 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 

για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 

ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

 

1.880,00 

5 Αποζημίωση 30-6051.0001 
Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 

υπαλλήλων 

 

400,00 

6 Προμήθεια 
10-

6615.0001.0003 

Εκτυπώσεις-εκδόσεις-βιβλιοδετήσεις ΔΕ 

Ν. ΡΟΔΟΥ 
20.000,00 

7 Προμήθεια 
10-

6635.0001.0005 

Είδη υγιεινής και καθαριότητας ΔΕ Ν. 

ΡΟΔΟΥ 
20.000,00 

8 
Λοιπές 

επιστροφές 
64-8261.0001 Λοιπές επιστροφές 10.000,00 

9 Προμήθεια 35-7131.0002 Προμήθεια εργαλείων 
 

9.000,00 

10 Προμήθεια 70-6671.0003 

Προμήθειες ανταλλακτικών 

μεταφορικών μέσων για έκτακτες 

ανάγκες 

 

20.000,00 

 

 

11 Τέλη 70-6321.0001 
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 

αυτοκινήτων 
500,00 

12 
Χρηματοδότηση 

από ΕΣΠΑ  
60-7341.0002 

Εναρμόνιση οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής - παιδικοί σταθμοί 

και ΚΔΑΠ. 

200.000,00 

13 
Χρηματοδότηση 

από ΕΣΠΑ  
60-7341.0011 ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου 47.450,00 

14 
Χρηματοδότηση 

από ΕΣΠΑ  
60-7341.0012 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με 

παράρτημα Ρομά 
1.000,00 

15 Προμήθεια 15-7133.0003 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών  
14.500,00 

 

16 Προμήθεια  10-6261.0002 
Προμήθεια αναγόμωσης πυροσβεστήρων  

Δήμου Ρόδου  
5.000,00 

17 Προμήθεια  15-6691.0001 
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 

φωταγωγήσεων  
5.000,00 

18 Προμήθεια  35-6692.0002 Προμήθεια ζωοτροφών  
5.000,00 

 

19      Έργο  15-6142.0007 

Έλεγχος , αποτύπωση – ανασχεδιασμός 

και κοστολόγηση για την πιστοποίηση 

παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου 

24.800,00 

20 Προμήθεια  10-7133.0001 Έπιπλα ( καθίσματα γραφείου )  
2.480,00 

 

21 
Έξοδα για τέλη 

είσπραξης 
00-6495.0014 

Έξοδα για τέλη είσπραξης προστίμων 

από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.  
15.000,00 

 

 
ΘΕΜΑ 2

ο 
                                                             Απόφ. 416/2016  (Α.Δ.Α:78ΞΞΩ1Ρ-9ΑΖ)   

Ανάκληση απόφασης Ο.Ε. αριθ. 397/2016 με θέμα «Σύνταξη έκθεσης εσόδων -εξόδων Γ΄ 

τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου, οικ. έτους 

2016» και έγκριση εκ νέου, λόγο νέων στοιχείων που προέκυψαν από το Παρατηρητήριο. 

(Εισήγηση τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, αρ. 

πρωτ:. 2/87280/17-10-2016) 

 



Ο ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής το από 13/10/2016 μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ήρθε από το Γραφείο Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης για 

αλλαγή στοιχείων που αφορούν την έκθεση τριμηνιαίων εσόδων - εξόδων Γ΄ τριμήνου 2016, 

καθώς επίσης και τη νέα εισήγηση με αρ. πρωτ. 2/87280/17-10-2016, ως κατωτέρω: 

«Λόγω νέων στοιχείων που προέκυψαν από το Παρατηρητήριο, θα πρέπει να προβούμε σε 

αλλαγή της εισήγησης που αφορά την έκθεση Τριμηνιαίων Γ΄ τριμήνου 2016, ως εξής: 

«Θέμα: Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2016, για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού. 

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η 

οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο 

έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και 

εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της 

μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. 

Στην παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως είχε συμπληρωθεί με την παρ. 4α 

άρθρ.43 Ν.3979/2011 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 Ν.4257/2014,ΦΕΚ Α 93/14.7.2014, 

ορίζονται τα εξής: 

«Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του 

οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα 

αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του 

οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και 

οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας  και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου 

οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των 

συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 

από τη λήξη κάθε τριμήνου. 

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού 

έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση 

είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα 

που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο 

προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός 

προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική 

επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγηση της και αντιστοίχως το 

σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο 

προϋπολογισμός. 

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του που 

λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωση του για τους 

λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η 

έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 

(«Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης 

(ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου.  

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, 

καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών». 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 

(ΦΕΚ2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην 

έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην 

οποία καθορίζονται  τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα 

αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από 

την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του 

οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των 



δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που επισυνάπτονται στην 

ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της 

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

 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει 

 την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των 

στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» 

 την αριθ. 741/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. ΑΠ απόφαση 374/05-01-

2016 (ΑΔΑ: 6ΠΞΙΟΡ1Ι-ΒΤ9), απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία 

και στοιχεία του δήμου μας 

 

Εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή 

 

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

αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από 

την Οικονομική Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί 

από το αρμόδιο Τμήμα Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης(1) και ενσωματώνονται στη 

παρούσα εισηγητική έκθεση, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα - έξοδα και γενικά τα 

οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου μας. 

Ειδικότερα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ΄ τριμήνου του έτους 2016. 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ΄ τριμήνου του έτους 2016. 

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού Γ΄ τριμήνου του έτους 2016 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016 

% 
 

% % Εισπραχθέντα Βεβαιωθέντα 
 

Προϋπ/σμός 
 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α. 

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

0 Τακτικά Έσοδα  63.057.491,61  41.357.837,48  40.510.182,27  65,59  64,24  97,95 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία  829.140,00  1.419.170,88  630.720,04  171,16  76,07  44,44 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία  21.553,00  9.840,04  9.840,04  45,66  45,66  100,00 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα  17.356.255,00  11.271.952,51  11.255.241,39  64,94  64,85  99,85 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων  8.027.532,00  6.030.426,11  6.028.275,09  75,12  75,09  99,96 

05 Φόροι και εισφορές  759.309,00  259.687,76  219.345,53  34,20  28,89  84,47 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις  35.289.290,61  22.013.889,14  22.013.889,14  62,38  62,38  100,00 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα  774.412,00  352.871,04  352.871,04  45,57  45,57  100,00 

1 Έκτακτα Έσοδα  30.175.699,40  6.919.162,48  6.918.762,48  22,93  22,93  99,99 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  6.519.496,02  353.627,48  353.627,48  5,42  5,42  100,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες  21.935.145,38  5.147.705,86  5.147.705,86  23,47  23,47  100,00 

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

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα  1.146.470,00  1.062.368,38  1.061.968,38  92,66  92,63  99,96 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα  566.588,00  355.460,76  355.460,76  62,74  62,74  100,00 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών  1.005.666,44  3.291.377,97  498.314,03  327,28  49,55  15,14 

21 Τακτικά έσοδα  728.028,44  697.699,97  410.728,51  95,83  56,42  58,87 

22 Έκτακτα έσοδα  277.638,00  2.593.678,00  87.585,52  934,19  31,55  3,38 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.  87.537.348,43  86.535.660,56  1.987.546,11  98,86  2,27  2,30 

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

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών  87.537.348,43  86.535.660,56  1.987.546,11  98,86  2,27  2,30 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων  17.975.302,46  8.621.565,75  8.324.574,51  47,96  46,31  96,56 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων  17.600.000,00  8.143.353,36  8.143.353,36  46,27  46,27  100,00 

42 Επιστροφές χρημάτων  375.302,46  478.212,39  181.221,15  127,42  48,29  37,90 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους  22.382.822,75  22.382.822,75  22.382.822,75  100,00  100,00  100,00 

 169.108.426,99  80.622.202,15  222.134.331,09 Σύνολα εσόδων 

Σελίδα 1 από 3 



 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016 

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

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

6 Έξοδα  81.467.401,79  69.775.840,21  44.919.974,92  43.952.104,24  42.303.255,87  85,65  55,14  51,93  94,17 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  28.937.545,00  27.875.545,00  19.607.809,00  19.586.749,05  18.672.207,73  96,33  67,76  64,53  95,23 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  1.054.261,58  918.725,00  447.887,71  407.832,24  401.586,70  87,14  42,48  38,09  89,66 

62 Παροχές τρίτων  20.033.101,00  12.674.610,00  6.368.258,16  6.296.311,36  6.144.014,20  63,27  31,79  30,67  96,48 

63 Φόροι - τέλη  1.130.500,00  555.500,00  301.964,99  280.074,09  279.624,09  49,14  26,71  24,73  92,60 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα  5.387.746,42  3.396.612,42  808.757,19  667.403,37  382.312,12  63,04  15,01  7,10  47,27 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως  4.220.000,00  4.180.400,00  3.162.250,97  3.162.250,97  3.117.250,97  99,06  74,93  73,87  98,58 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων  3.393.300,00  3.248.500,00  1.608.760,79  1.106.239,11  971.852,29  95,73  47,41  28,64  60,41 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους  16.850.947,79  16.530.947,79  12.558.717,55  12.389.675,49  12.279.675,49  98,10  74,53  72,87  97,78 

68 Λοιπά Έξοδα  460.000,00  395.000,00  55.568,56  55.568,56  54.732,28  85,87  12,08  11,90  98,50 

7 Επενδύσεις  26.411.500,74  17.184.160,76  3.802.461,07  2.827.431,90  2.578.750,57  65,06  14,40  9,76  67,82 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  1.652.457,19  1.226.269,13  179.634,63  76.572,46  70.932,94  74,21  10,87  4,29  39,49 

73 Έργα  23.088.173,13  14.907.417,21  3.456.210,84  2.594.027,44  2.407.817,63  64,57  14,97  10,43  69,67 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ  1.440.398,42  820.002,42  36.143,60  26.360,00  0,00  56,93  2,51  0,00  0,00 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)  230.472,00  230.472,00  130.472,00  130.472,00  100.000,00  100,00  56,61  43,39  76,64 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις  111.819.470,43  26.351.409,68  16.672.871,46  11.858.237,02  10.806.716,59  23,57  14,91  9,66  64,82 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.  8.657.195,00  8.401.157,75  8.409.278,16  3.597.715,50  2.597.906,51  97,04  97,14  30,01  30,89 

82 Αποδόσεις  19.020.000,00  17.950.251,93  8.263.593,30  8.260.521,52  8.208.810,08  94,38  43,45  43,16  99,34 

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

85 Προβλέψεις μη είσπραξης  84.142.275,43  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

9 Αποθεματικό  2.435.958,13  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 55.688.723,03  58.637.773,16  65.395.307,45  113.311.410,65  222.134.331,09 Σύνολα δαπανών 

Σελίδα 2 από 3 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

Μεταβολή 

% 

Γ' Τρίμηνο 

2016 

Προηγούμενο 

τρίμηνο 

Τέλος 
Προηγούμενου 

Έτους 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)  92.775.645,80  100.939.995,91  103.716.297,24  2,75 

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)  85.206.028,22  93.257.834,30  96.034.135,63  2,98 

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

3. Λοιπές απαιτήσεις (33)  7.569.617,58  7.682.161,61  7.682.161,61  0,00 

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)  22.405.020,17  18.367.035,31  18.504.733,98  0,75 

1. Ταμείο (38.00)  59.643,18  22.412,01  22.412,01  0,00 

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)  22.345.376,99  19.269.729,41  19.407.428,08  0,71 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)  7.877.353,12  2.896.000,00  0,00 -100,00 

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

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)  7.877.353,12  2.896.000,00  0,00 -100,00 

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)  44.443.033,28  43.547.662,40  43.547.662,40  0,00 

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)  44.443.033,28  43.547.662,40  43.547.662,40  0,00 

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

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)  9.852.934,98  14.663.053,29  14.657.557,61 -0,04 

1. Προμηθευτές (50)  7.270.051,56  7.712.148,27  7.706.652,59 -0,07 

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)  701.822,03  719.400,32  719.400,32  0,00 

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)  1.148.866,57  2.329.545,42  2.329.545,42  0,00 

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)  732.194,82  3.901.959,28  3.901.959,28  0,00 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)  1.294.509,56  0,00  0,00 

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

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)  1.294.509,56  0,00  0,00 

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

Σελίδα 3 από 3 



 

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΤΡΙΜ 2015-2016       

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 2015 Εισπραχθέντα 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

0 Τακτικά Έσοδα 35.056.818,71 40.510.182,27 5.453.363,56 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 556.103,00 630.720,04 74.617,04 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 3.123,03 9.840,04 6.717,01 

03 Έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη και 

δικαιώματα 

9.009.246,69 11.255.241,39 2.245.994,70 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και 

παροχή υπηρεσιών 

5.984.731,97 6.028.275,09 43.543,12 

05 Φόροι και εισφορές 270.692,12 219.345,53 -51.346,59 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 18.891.381,31 22.013.889,14 3.122.507,83 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 341.540,59 352.871,04 11.330,45 

1 Έκτακτα Έσοδα 5.017.737,05 6.918.762,48 1.901.025,43 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και 

ακίνητης περιουσίας 

0,00 0,00 0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών 

320.022,59 353.627,48 33.604,89 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3.554.649,81 5.147.705,86 1.593.056,05 

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

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 850.519,32 1.061.968,38 211.449,06 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 292.545,33 355.460,76 62.915,43 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 755.832,17 498.314,03 -257.518,14 

21 Τακτικά έσοδα 551.828,40 410.728,51 -141.099,89 

22 Έκτακτα έσοδα 204.003,77 87.585,52 -116.418,25 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις 

από Π.Ο.Ε. 

1.868.757,10 1.987.546,11 118.789,01 

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

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων 

οικονομικών ετών 

1.868.757,10 1.987.546,11 118.789,01 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 8.015.263,46 8.324.574,51 309.311,05 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων 7.868.723,15 8.143.353,36 274.630,21 

42 Επιστροφές χρημάτων 146.540,31 181.221,15 34.680,84 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου 

Έτους 

14.967.591,16 22.382.822,75 7.415.231,59 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

  

Από την ανάλυση του πίνακα διαπιστώνουμε ότι παρουσιάζονται αυξήσεις στις περισσότερες 

κατηγορίες εσόδων, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2015. 

Γενικότερα, οι σημαντικότερες αποκλίσεις παρουσιάζονται στους εξής κωδικούς: 

- 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία. Παρουσιάζεται αύξηση λόγω της σύναψης των νέων 

συμβολαίων των ακινήτων του Δήμου. 

- 03 Έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη και δικαιώματα. Παρουσιάζεται αύξηση η οποία 

οφείλεται κατά ένα μέρος στην εκκαθάριση ενός πλέον μήνα σε σχέση με την αντίστοιχη 

περίοδο αλλά και σε αύξηση του πραγματικού εσόδου εισπραττόμενου από τους 

λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αυτή η αύξηση ενδέχεται να αναστραφεί με τη λήξη του έτους.     

- 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές 

δαπάνες. Οι εν λόγω κωδικοί παρουσιάζουν αυξήσεις  και αφορούν έσοδα που έρχονται 

απευθείας από το κράτος.  

-  2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών. Παρατηρείται μείωση εσόδων λόγω του ότι δεν 

υπήρξε είσπραξη από τέλη που αφορούν ύδρευση, άρδευση , αποχέτευση καθώς αυτά πλέον 

ανήκουν στην ΔΕΥΑΡ. 

Επιπλέον, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστολής των ατομικών ειδοποιήσεων σε 

οφειλέτες των οποίων τα χρέη πρόκειται  να βεβαιωθούν ταμειακά έως το τέλος του έτους . Η 

διαφορά αυτή αναμένεται να εξομαλυνθεί έως το τέλος του έτους. 

-15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα – παράβολα και 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων 

οικονομικών ετών .Παρουσιάζεται αύξηση λόγω του ότι πολλοί οφειλέτες προέβησαν σε 

εξόφληση οφειλών κ διακανονισμούς προκειμένου για την σύναψη συμβολαίων τόσο στα 

ακίνητα του Δήμου, όσο και για τις παραχωρήσεις αιγιαλού και αδειών κατάληψης 

κοινοχρήστου χώρου. 

 Παρά τις αυξομειώσεις στις αποκλίσεις των παραπάνω κωδικών, τα ίδια έσοδα, για 

τα οποία ελεγχόμαστε από το Υπουργείο, είναι ιδιαίτερα αυξημένα σε σχέση με το αντίστοιχο 

9μηνο του 2015. 

 Παρακάτω παραθέτουμε τον σχετικό πίνακα της συνοπτικής απεικόνισης των ιδίων 

εσόδων.  

  

 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑΣ 1 Γ ΤΡΙΜ. 2016   

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 2015 Εισπραχθέντα 2016 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 556.103,00 630.720,04 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 3.123,03 9.840,04 

03 Έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη και 

δικαιώματα 

9.009.246,69 11.255.241,39 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και 

παροχή υπηρεσιών 

5.984.731,97 6.028.275,09 

05 Φόροι και εισφορές 270.692,12 219.345,53 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 341.540,59 352.871,04 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 850.519,32 1.061.968,38 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 292.545,33 355.460,76 

21 Τακτικά έσοδα 551.828,40 410.728,51 

22 Έκτακτα έσοδα 204.003,77 87.585,52 

  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  18.064.334,22 20.412.036,30 

 

 

 

 



Εξέταση αποκλίσεων με βάση τη στοχοθεσία.  

 

Α/Α Στήλης 1 2 3 4 5 6 

Στοιχεία 
Γραμμή  ΟΠΔ                

« Ίδια 
έσοδα» 

Γραμμή  
ΟΠΔ «Έσοδα 

ΠΟΕ» 

Γραμμή ΟΠΔ 
«Σύνολο 
Εσόδων» 

Γραμμή 
ΟΠΔ 

«Σύνολο 
Εξόδων» 

Γραμμή ΟΠΔ 
«Απλήρωτες 

Υποχρεώσεις» 

Κριτήριο του 
άρθρου 2 της 

ΚΥΑ 
7261/2013  

(Έσοδα-
έξοδα-

απλήρωτες 
υποχρεώσεις) 

1.  Στόχοι 
9μήνου 2016(€) 

17.713.499 2.425.073 74.077.261 80.738.896 8.389.162   

2. Εκτέλεση Π/Υ 
9μήνου 2016 (€) 

20.412.036 1.987.546 80.622.202 55.688.723 9.624.425   

3. Ποσό 
απόκλισης 

εκτέλεσης από 
στόχους 9μήνου 

2016  ( €) 

2.698.537 -437.527 6.544.941 25.050.173 -1.235.263 30.359.851 

4. Ποσοστό (%) 
απόκλισης 

εκτέλεσης από 
στόχους 9μήνου 

2016 

15,23% -18,04%       40,98% 

 

Από την ανάλυση των στοιχείων του πίνακα προκύπτει ότι : 

Α)Τα ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ, στήλη 1 κινούνται ανοδικά με ποσοστό αύξησης 15,23% και 

συγκεκριμένα έχουν αυξηθεί κατά 2.689.537 €. 

Β)Τα ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ, στήλη 2 αντίθετα παρουσιάζουν μείωση κατά 18,04% ποσού 

437.527 και για το λόγο αυτό  προτείνεται μείωση κατά 800.000 € στον ΚΑ 32 με 

αντίστοιχη μείωση του από το  αποθεματικό,  το οποίο ανέρχεται στα 2.274.778,13 €. 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του ανώτερου ποσοστού 10% 

μέχρι το τέλος του έτους. 

Γ)ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού συνολικά είναι θετική 

κατά 40%. 

 

Συγκεκριμένα προτείνεται τροποποίηση προϋπολογισμού ως εξής: 

Αύξηση του ΚΑ 70-8511.0001 με τίτλο “Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους” κατά 800.000 €,  με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο. Το αποθεματικό από 2.274.778,13 € 

τώρα ανέρχεται στα 1.474.778,13 €. 

 

 

 

 

 

 



 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Γ ΤΡΙΜ 2016 (9ΜΗΝΟ)  

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 2015 2016 

6 Έξοδα 42.102.050,48 42.303.255,87 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 18.519.794,30 18.672.207,73 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 356.750,66 401.586,70 

62 Παροχές τρίτων 6.622.621,37 6.144.014,20 

63 Φόροι - τέλη 13.862,50 279.624,09 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα 210.854,00 382.312,12 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας 

πίστεως 

3.031.124,12 3.117.250,97 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων 723.236,34 971.852,29 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 12.614.706,55 12.279.675,49 

68 Λοιπά Έξοδα 9.100,64 54.732,28 

7 Επενδύσεις 2.843.290,16 2.578.750,57 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και 

προμήθειες παγίων 

22.898,40 70.932,94 

73 Έργα 2.770.391,76 2.407.817,63 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες 

κλπ 

0,00 0,00 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε 

επιχειρήσεις) 

50000,00 100.000,00 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και 

προβλέψεις 

10.701.634,81 10.806.716,59 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2.636.797,32 2.597.906,51 

82 Αποδόσεις 8.064.837,49 8.208.810,08 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές 

Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

0,00 0,00 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 

9 Αποθεματικό 0,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΑ 55.646.975,45 55.688.723,03 

 
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι δαπάνες διαμορφώθηκαν στα ίδια 

επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2015.  

Επίσης παρατηρείται, ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά τους εξής κωδικούς  : 

1) Κωδ:60 ,Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού :18.672.207,73€ 

2) Κωδ:62, Παροχές τρίτων :6.144.014,20€. Εδώ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη που 

αφορά τα συμψηφιστικά εντάλματα του ρεύματος .  

3) Κωδ:65, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης: 3.117.250,97€. Αφορά 

την αποπληρωμή των δόσεων των δάνειων του Δήμου μας. 



4) Κωδ:67,  Πληρωμές –Μεταβιβάσεις σε τρίτους :12.234.366,93€. Στον κωδικό αυτό 

έχουν εγγραφεί οι δαπάνες που αφορούν τις επιχορηγήσεις του Δήμου σε ΔΟΠ, 

ΔΟΠΑΡ, Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης , Αποδόσεις σε Σχολικές Επιτροπές και τα 

Προνοιακά Επιδόματα.  

5) Κωδ:82, Αποδόσεις : 8.208.810,08€. Αφορά τις κρατήσεις που αποδίδουμε. Για 

αυτόν τον κωδικό υπάρχει και αντίστοιχο έσοδο. 

 

Επίσης παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 

2015 στους κωδικούς 63 και 64 οι οποίες αφορούν σε πληρωμές για ΕΝΦΙΑ, φόρο 

εισοδήματος και ΙΚΑ επιχειρήσεων του Δήμου που τελούσαν υπό εκκαθάριση και τα 

οποία ως οφειλές επωμίστηκε τελικώς ο Δήμος Ρόδου.  

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του, της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου 

Παρασκευής και της Προϊσταμένης Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης κ. Βαϊλάκη Άννας) 

 

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/87280/17-10-2016 του τμήματος Προϋπολογισμού και 

Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Το από 13/10/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ήρθε από το Γραφείο 

Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης για αλλαγή στοιχείων που αφορούν την έκθεση 

τριμηνιαίων εσόδων –εξόδων Γ΄ τριμήνου 2016. 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α.  Ανακαλεί την απόφαση Ο.Ε. αριθ. 397/2016 με θέμα «Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων 

Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου, οικ. έτους 

2016» και έγκριση εκ νέου, λόγο των νέων στοιχείων που προέκυψαν από το Παρατηρητήριο. 

 

Β.  Εγκρίνει το νέο σχέδιο της έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄ τριμήνου, για τον έλεγχο 

υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και συντάσσει το τελικό κείμενο αυτής, 

όπως παρατίθεται κατωτέρω, 

Γ.  Παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, την συνταχθείσα έκθεση Εσόδων - Εξόδων Γ΄ 

τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 χωρίς πρόταση 

αναμόρφωσης-τροποποίησης προϋπολογισμού, η οποία, επιπροσθέτως, αναρτάται 

υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου.  

  

   Η, εν λόγω, έκθεση υπογράφεται από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που παρίσταντο 

στην συνεδρίαση που εξέτασε το ανωτέρω θέμα και αποτελεί  συνοδευτικό και αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας απόφασης, ως κατωτέρω: 

«Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ΄ τριμήνου του έτους 2016. 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ΄ τριμήνου του έτους 2016. 

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού Γ΄ τριμήνου του έτους 2016 

 
 



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

Κ.Α. 

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

0 Τακτικά Έσοδα  63.057.491,61  41.357.837,48  40.510.182,27  65,59  64,24  97,95 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία  829.140,00  1.419.170,88  630.720,04  171,16  76,07  44,44 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία  21.553,00  9.840,04  9.840,04  45,66  45,66  100,00 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα  17.356.255,00  11.271.952,51  11.255.241,39  64,94  64,85  99,85 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων  8.027.532,00  6.030.426,11  6.028.275,09  75,12  75,09  99,96 

05 Φόροι και εισφορές  759.309,00  259.687,76  219.345,53  34,20  28,89  84,47 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις  35.289.290,61  22.013.889,14  22.013.889,14  62,38  62,38  100,00 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα  774.412,00  352.871,04  352.871,04  45,57  45,57  100,00 

1 Έκτακτα Έσοδα  30.175.699,40  6.919.162,48  6.918.762,48  22,93  22,93  99,99 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  6.519.496,02  353.627,48  353.627,48  5,42  5,42  100,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες  21.935.145,38  5.147.705,86  5.147.705,86  23,47  23,47  100,00 

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

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα  1.146.470,00  1.062.368,38  1.061.968,38  92,66  92,63  99,96 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα  566.588,00  355.460,76  355.460,76  62,74  62,74  100,00 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών  1.005.666,44  3.291.377,97  498.314,03  327,28  49,55  15,14 

21 Τακτικά έσοδα  728.028,44  697.699,97  410.728,51  95,83  56,42  58,87 

22 Έκτακτα έσοδα  277.638,00  2.593.678,00  87.585,52  934,19  31,55  3,38 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.  87.537.348,43  86.535.660,56  1.987.546,11  98,86  2,27  2,30 

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

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών  87.537.348,43  86.535.660,56  1.987.546,11  98,86  2,27  2,30 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων  17.975.302,46  8.621.565,75  8.324.574,51  47,96  46,31  96,56 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων  17.600.000,00  8.143.353,36  8.143.353,36  46,27  46,27  100,00 

42 Επιστροφές χρημάτων  375.302,46  478.212,39  181.221,15  127,42  48,29  37,90 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους  22.382.822,75  22.382.822,75  22.382.822,75  100,00  100,00  100,00 

 169.108.426,99  80.622.202,15  222.134.331,09 Σύνολα εσόδων 



 

 

 
 

 

Σελίδα 3 από 3 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016 

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

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

6 Έξοδα  81.467.401,79  69.775.840,21  44.919.974,92  43.952.104,24  42.303.255,87  85,65  55,14  51,93  94,17 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  28.937.545,00  27.875.545,00  19.607.809,00  19.586.749,05  18.672.207,73  96,33  67,76  64,53  95,23 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  1.054.261,58  918.725,00  447.887,71  407.832,24  401.586,70  87,14  42,48  38,09  89,66 

62 Παροχές τρίτων  20.033.101,00  12.674.610,00  6.368.258,16  6.296.311,36  6.144.014,20  63,27  31,79  30,67  96,48 

63 Φόροι - τέλη  1.130.500,00  555.500,00  301.964,99  280.074,09  279.624,09  49,14  26,71  24,73  92,60 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα  5.387.746,42  3.396.612,42  808.757,19  667.403,37  382.312,12  63,04  15,01  7,10  47,27 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως  4.220.000,00  4.180.400,00  3.162.250,97  3.162.250,97  3.117.250,97  99,06  74,93  73,87  98,58 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων  3.393.300,00  3.248.500,00  1.608.760,79  1.106.239,11  971.852,29  95,73  47,41  28,64  60,41 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους  16.850.947,79  16.530.947,79  12.558.717,55  12.389.675,49  12.279.675,49  98,10  74,53  72,87  97,78 

68 Λοιπά Έξοδα  460.000,00  395.000,00  55.568,56  55.568,56  54.732,28  85,87  12,08  11,90  98,50 

7 Επενδύσεις  26.411.500,74  17.184.160,76  3.802.461,07  2.827.431,90  2.578.750,57  65,06  14,40  9,76  67,82 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  1.652.457,19  1.226.269,13  179.634,63  76.572,46  70.932,94  74,21  10,87  4,29  39,49 

73 Έργα  23.088.173,13  14.907.417,21  3.456.210,84  2.594.027,44  2.407.817,63  64,57  14,97  10,43  69,67 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ  1.440.398,42  820.002,42  36.143,60  26.360,00  0,00  56,93  2,51  0,00  0,00 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)  230.472,00  230.472,00  130.472,00  130.472,00  100.000,00  100,00  56,61  43,39  76,64 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις  111.819.470,43  26.351.409,68  16.672.871,46  11.858.237,02  10.806.716,59  23,57  14,91  9,66  64,82 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.  8.657.195,00  8.401.157,75  8.409.278,16  3.597.715,50  2.597.906,51  97,04  97,14  30,01  30,89 

82 Αποδόσεις  19.020.000,00  17.950.251,93  8.263.593,30  8.260.521,52  8.208.810,08  94,38  43,45  43,16  99,34 

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

85 Προβλέψεις μη είσπραξης  84.142.275,43  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

9 Αποθεματικό  2.435.958,13  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 55.688.723,03  58.637.773,16  65.395.307,45  113.311.410,65 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

Μεταβολή 

% 

Γ' Τρίμηνο 

2016 

Προηγούμενο 

τρίμηνο 

Τέλος 
Προηγούμενου 

Έτους 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)  92.775.645,80  100.939.995,91  103.716.297,24  2,75 

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)  85.206.028,22  93.257.834,30  96.034.135,63  2,98 

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

3. Λοιπές απαιτήσεις (33)  7.569.617,58  7.682.161,61  7.682.161,61  0,00 

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)  22.405.020,17  18.367.035,31  18.504.733,98  0,75 

1. Ταμείο (38.00)  59.643,18  22.412,01  22.412,01  0,00 

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)  22.345.376,99  19.269.729,41  19.407.428,08  0,71 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)  7.877.353,12  2.896.000,00  0,00 -100,00 

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

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)  7.877.353,12  2.896.000,00  0,00 -100,00 

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)  44.443.033,28  43.547.662,40  43.547.662,40  0,00 

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)  44.443.033,28  43.547.662,40  43.547.662,40  0,00 

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

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)  9.852.934,98  14.663.053,29  14.657.557,61 -0,04 

1. Προμηθευτές (50)  7.270.051,56  7.712.148,27  7.706.652,59 -0,07 

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)  701.822,03  719.400,32  719.400,32  0,00 

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)  1.148.866,57  2.329.545,42  2.329.545,42  0,00 

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)  732.194,82  3.901.959,28  3.901.959,28  0,00 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)  1.294.509,56  0,00  0,00 

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

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)  1.294.509,56  0,00  0,00 

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

Σελίδα 3 από 3 



    
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΤΡΙΜ 2015-2016       

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 2015 Εισπραχθέντα 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

0 Τακτικά Έσοδα 35.056.818,71 40.510.182,27 5.453.363,56 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 556.103,00 630.720,04 74.617,04 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 3.123,03 9.840,04 6.717,01 

03 Έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη και 

δικαιώματα 

9.009.246,69 11.255.241,39 2.245.994,70 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και 

παροχή υπηρεσιών 

5.984.731,97 6.028.275,09 43.543,12 

05 Φόροι και εισφορές 270.692,12 219.345,53 -51.346,59 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 18.891.381,31 22.013.889,14 3.122.507,83 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 341.540,59 352.871,04 11.330,45 

1 Έκτακτα Έσοδα 5.017.737,05 6.918.762,48 1.901.025,43 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και 

ακίνητης περιουσίας 

0,00 0,00 0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών 

320.022,59 353.627,48 33.604,89 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3.554.649,81 5.147.705,86 1.593.056,05 

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

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 850.519,32 1.061.968,38 211.449,06 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 292.545,33 355.460,76 62.915,43 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 755.832,17 498.314,03 -257.518,14 

21 Τακτικά έσοδα 551.828,40 410.728,51 -141.099,89 

22 Έκτακτα έσοδα 204.003,77 87.585,52 -116.418,25 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις 

από Π.Ο.Ε. 

1.868.757,10 1.987.546,11 118.789,01 

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

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων 

οικονομικών ετών 

1.868.757,10 1.987.546,11 118.789,01 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 8.015.263,46 8.324.574,51 309.311,05 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων 7.868.723,15 8.143.353,36 274.630,21 

42 Επιστροφές χρημάτων 146.540,31 181.221,15 34.680,84 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου 

Έτους 

14.967.591,16 22.382.822,75 7.415.231,59 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

  

Από την ανάλυση του πίνακα διαπιστώνουμε ότι παρουσιάζονται αυξήσεις στις 

περισσότερες κατηγορίες εσόδων, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 

2015. 

Γενικότερα, οι σημαντικότερες αποκλίσεις παρουσιάζονται στους εξής κωδικούς: 

- 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία. Παρουσιάζεται αύξηση λόγω της σύναψης 

των νέων συμβολαίων των ακινήτων του Δήμου. 

- 03 Έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη και δικαιώματα. Παρουσιάζεται αύξηση η οποία 

οφείλεται κατά ένα μέρος στην εκκαθάριση ενός πλέον μήνα σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο αλλά και σε αύξηση του πραγματικού εσόδου εισπραττόμενου 

από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αυτή η αύξηση ενδέχεται να αναστραφεί με τη 

λήξη του έτους.     

- 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και 13 Επιχορηγήσεις για 

επενδυτικές δαπάνες. Οι εν λόγω κωδικοί παρουσιάζουν αυξήσεις  και αφορούν 

έσοδα που έρχονται απευθείας από το κράτος.  

-  2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών. Παρατηρείται μείωση εσόδων λόγω του 

ότι δεν υπήρξε είσπραξη από τέλη που αφορούν ύδρευση, άρδευση , αποχέτευση 

καθώς αυτά πλέον ανήκουν στην ΔΕΥΑΡ. 

Επιπλέον, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστολής των ατομικών ειδοποιήσεων 

σε οφειλέτες των οποίων τα χρέη πρόκειται  να βεβαιωθούν ταμειακά έως το τέλος 

του έτους . Η διαφορά αυτή αναμένεται να εξομαλυνθεί έως το τέλος του έτους. 

-15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα – παράβολα και 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα 

προηγούμενων οικονομικών ετών .Παρουσιάζεται αύξηση λόγω του ότι πολλοί 

οφειλέτες προέβησαν σε εξόφληση οφειλών κ διακανονισμούς προκειμένου για την 

σύναψη συμβολαίων τόσο στα ακίνητα του Δήμου, όσο και για τις παραχωρήσεις 

αιγιαλού και αδειών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. 

 Παρά τις αυξομειώσεις στις αποκλίσεις των παραπάνω κωδικών, τα ίδια έσοδα, 

για τα οποία ελεγχόμαστε από το Υπουργείο,  είναι ιδιαίτερα αυξημένα σε σχέση με 

το αντίστοιχο 9μηνο του 2015, επομένως δεν χρειάζεται να προβούμε σε 

τροποποίηση του προϋπολογισμού. 

 Παρακάτω παραθέτουμε τον σχετικό πίνακα της συνοπτικής απεικόνισης των 

ιδίων εσόδων.  

 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑΣ 1 Γ ΤΡΙΜ. 2016   

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 2015 Εισπραχθέντα 2016 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 556.103,00 630.720,04 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 3.123,03 9.840,04 

03 Έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη και 

δικαιώματα 

9.009.246,69 11.255.241,39 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και 

παροχή υπηρεσιών 

5.984.731,97 6.028.275,09 

05 Φόροι και εισφορές 270.692,12 219.345,53 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 341.540,59 352.871,04 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 850.519,32 1.061.968,38 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 292.545,33 355.460,76 

21 Τακτικά έσοδα 551.828,40 410.728,51 

22 Έκτακτα έσοδα 204.003,77 87.585,52 

  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  18.064.334,22 20.412.036,30 
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Εξέταση αποκλίσεων με βάση τη στοχοθεσία.  

 

Α/Α Στήλης 1 2 3 4 5 6 

Στοιχεία 
Γραμμή  ΟΠΔ                

« Ίδια 
έσοδα» 

Γραμμή  
ΟΠΔ «Έσοδα 

ΠΟΕ» 

Γραμμή ΟΠΔ 
«Σύνολο 
Εσόδων» 

Γραμμή 
ΟΠΔ 

«Σύνολο 
Εξόδων» 

Γραμμή ΟΠΔ 
«Απλήρωτες 

Υποχρεώσεις» 

Κριτήριο του 
άρθρου 2 της 

ΚΥΑ 
7261/2013  

(Έσοδα-
έξοδα-

απλήρωτες 
υποχρεώσεις) 

1.  Στόχοι 
9μήνου 2016(€) 

17.713.499 2.425.073 74.077.261 80.738.896 8.389.162   

2. Εκτέλεση Π/Υ 
9μήνου 2016 (€) 

20.412.036 1.987.546 80.622.202 55.688.723 9.624.425   

3. Ποσό 
απόκλισης 

εκτέλεσης από 
στόχους 9μήνου 

2016  ( €) 

2.698.537 -437.527 6.544.941 25.050.173 -1.235.263 30.359.851 

4. Ποσοστό (%) 
απόκλισης 

εκτέλεσης από 
στόχους 9μήνου 

2016 

15,23% -18,04%       40,98% 

 

Από την ανάλυση των στοιχείων του πίνακα προκύπτει ότι : 

Α)Τα ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ, στήλη 1 κινούνται ανοδικά με ποσοστό αύξησης 15,23% και 

συγκεκριμένα έχουν αυξηθεί κατά 2.689.537 €. 

Β)Τα ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ, στήλη 2 αντίθετα παρουσιάζουν μείωση κατά 18,04% ποσού 

437.527 και για το λόγο αυτό  προτείνεται μείωση κατά 800.000 € στον ΚΑ 32 με 

αντίστοιχη μείωση του από το  αποθεματικό,  το οποίο ανέρχεται στα 2.274.778,13 

€. προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του ανώτερου 

ποσοστού 10% μέχρι το τέλος του έτους. 

Γ)ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού συνολικά είναι 

θετική κατά 40%. 

 

Συγκεκριμένα προτείνεται τροποποίηση προϋπολογισμού ως εξής: 

Αύξηση του ΚΑ 70-8511.0001 με τίτλο “Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους” κατά 

800.000 €,  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο. Το 

αποθεματικό από 2.274.778,13 € τώρα ανέρχεται στα 1.474.778,13 €. 
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ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Γ ΤΡΙΜ 2016 (9ΜΗΝΟ) 

  

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 2015 2016 

6 Έξοδα 42.102.050,48 42.303.255,87 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 18.519.794,30 18.672.207,73 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 356.750,66 401.586,70 

62 Παροχές τρίτων 6.622.621,37 6.144.014,20 

63 Φόροι - τέλη 13.862,50 279.624,09 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα 210.854,00 382.312,12 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας 

πίστεως 

3.031.124,12 3.117.250,97 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων 723.236,34 971.852,29 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 12.614.706,55 12.279.675,49 

68 Λοιπά Έξοδα 9.100,64 54.732,28 

7 Επενδύσεις 2.843.290,16 2.578.750,57 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και 

προμήθειες παγίων 

22.898,40 70.932,94 

73 Έργα 2.770.391,76 2.407.817,63 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες 

κλπ 

0,00 0,00 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε 

επιχειρήσεις) 

50000,00 100.000,00 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και 

προβλέψεις 

10.701.634,81 10.806.716,59 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2.636.797,32 2.597.906,51 

82 Αποδόσεις 8.064.837,49 8.208.810,08 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές 

Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

0,00 0,00 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 

9 Αποθεματικό 0,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΑ 55.646.975,45 55.688.723,03 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι δαπάνες διαμορφώθηκαν στα ίδια 

επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2015.  

Επίσης παρατηρείται, ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά τους εξής 

κωδικούς  : 

1) Κωδ:60 ,Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού :18.672.207,73€ 

2) Κωδ:62, Παροχές τρίτων :6.144.014,20€. Εδώ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη 

που αφορά τα συμψηφιστικά εντάλματα του ρεύματος .  

3) Κωδ:65, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης: 3.117.250,97€. 

Αφορά την αποπληρωμή των δόσεων των δάνειων του Δήμου μας. 

4) Κωδ:67,  Πληρωμές –Μεταβιβάσεις σε τρίτους :12.234.366,93€. Στον κωδικό 

αυτό έχουν εγγραφεί οι δαπάνες που αφορούν τις επιχορηγήσεις του Δήμου σε 

ΔΟΠ, ΔΟΠΑΡ, Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης , Αποδόσεις σε Σχολικές 

Επιτροπές και τα Προνοιακά Επιδόματα.  

5) Κωδ:82, Αποδόσεις : 8.208.810,08€. Αφορά τις κρατήσεις που αποδίδουμε. 

Για αυτόν τον κωδικό υπάρχει και αντίστοιχο έσοδο. 

Επίσης παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 

του 2015 στους κωδικούς 63 και 64 οι οποίες αφορούν σε πληρωμές για ΕΝΦΙΑ, 

φόρο εισοδήματος και ΙΚΑ επιχειρήσεων του Δήμου που τελούσαν υπό εκκαθάριση 

και τα οποία ως οφειλές επωμίστηκε τελικώς ο Δήμος Ρόδου.  
 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο 
                                                              Απόφ. 417/2016  (Α.Δ.Α: 71ΝΙΩ1Ρ-Β91)  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του 

ετήσιου προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους 2016. 

(Εισήγηση τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δ. Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/88719/20-10-2016) 
 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

προϋπολογισμού & πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 

2/88719/20-10-2016, καθώς και την συμπληρωματική εισήγηση αυτής με αρ. πρωτ.: 

2/89142/21-10-2016 ως κατωτέρω: 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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). 

 Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα  και απρόοπτες 

ανάγκες επιβάλλεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του τεχνικού 

προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης  για να εγγραφούν πιστώσεις  που 

κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

 

Αύξηση πιστώσεων  

 

1. Κ.Α 70-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 83.825.750,43 €, κατά 800.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό. Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου εσόδων – εξόδων,με αρ. 2/87280/17-10-2016 

για την  πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το εννιάμηνο του 2016, καθώς και με τις 

υποδείξεις του παρατηρητηρίου για τον έλεγχο πορείας του β εξαμήνου 2016, κατά το οποίο 

παρουσιάστηκε αρνητική απόκλιση άνω του 10% στην κατηγορία «Έσοδα ΠΟΕ» και 

συγκεκριμένα υπέρβαση κατά 1,60%, προβαίνουμε στην διόρθωση προς διασφάλιση του 

ετήσιου σωρευτικού στόχου, προκειμένου αυτός να είναι σε ρεαλιστικά επίπεδα. 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  2.274.778,13 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 

μειώνεται κατά  800.000 €  και το τελικό αποθεματικό είναι 1.474.778,13 € 

 

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 

 

ΕΣΟΔΑ 222.383.781,09 

ΕΞΟΔΑ 220.909.002,96 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.474.778,13 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας 

Βαϊλάκη Άννας και της Δ/τριας Προγραμματισμού & Οργάνωσης κας Κολεζάκη Μαρίας) 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ:  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν  2/88719/20-10-2016 εισήγησης αναμόρφωσης  

προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού  προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος 

δράσης.   

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α. 15-6021.0001  και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαιου Αορίστου 

χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 788.200 €, κατά  7.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α. 30-6011.0001  και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής υπηρεσίας» 

προϋπολογισμού δαπάνης 2.482.200 €, κατά 6.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

3. Κ.Α. 30-6021.0001  και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 832.400 €, κατά  9.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

4. Κ.Α. 35-6011.0001  και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 737.800 €, κατά  10.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

5. Κ.Α. 70-6021.0001  και τίτλο «Προσωπικό αορίστου χρόνου Λοιπών Δ/νσεων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 500.600 €, κατά  8.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

-Οι αυξήσεις των ανωτέρω Κ.Α. γίνονται προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας 

για ολόκληρο το οικ. έτος 2016, που προέκυψαν λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας στον 

τρόπο υπολογισμού των αποδοχών. 
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6. Κ.Α. 00-6511.0005 και τίτλο «Τόκοι δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 515.000 €, κατά  85.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου, λόγω των μεταβολών στο επιτόκιο των 

δανείων. 

7. Κ.Α 00-8224.0004 και τίτλο «Απόδοση κρατήσεων υπέρ  ΟΓΑ» προϋπολογισμού  

δαπάνης  15.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4124.0004 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων  

 

1. Κ.Α  4124.0004  και τίτλο «Κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ» προϋπολογισμού  δαπάνης  15.000 €, 

κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8224.0004 

 

ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 0129.0002 και τίτλο «Δικαιώματα από τη χρήση διαφόρων δημοτικών χώρων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 320.640 € κατά 170.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 0441.0001 και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93).» 

προϋπολογισμού δαπάνης 3.388.332 € κατά 1.300.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 2112  και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.» 

προϋπολογισμού δαπάνης 60.000 € κατά 40.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 2113  και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης.» 

προϋπολογισμού δαπάνης 80.000 € κατά 60.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 2211.0002 και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (διοικητικές)» 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 € κατά 45.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 2211.0007 και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας» προϋπολογισμού 

δαπάνης 65.000 € κατά 20.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ:  1.635.000  € 

 

Αύξηση πιστώσεων  

 

 1. Κ.Α. 0111.0001 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) ΠΟΛΗ 

ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης  260.000 €, κατά  250.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού 

στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α. 0451  και τίτλο «Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 

παρ. 10 Ν. 2130/93).» προϋπολογισμού δαπάνης  1.600.000 €, κατά  600.0000 €  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α. 0461.0001 και τίτλο «Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80).» 

προϋπολογισμού δαπάνης  344.000 €, κατά  60.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α. 0461.0002 και τίτλο «Έσοδα απο την παραχώρηση της χρήσης Αιγιαλού (άρθο 13 

ν.2971/2001)» προϋπολογισμού δαπάνης  150.000 €, κατά  325.000 €  με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
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5. Κ.Α. 0461.0003  και τίτλο «Έσοδα από παραλίες απο δημοπρασίες» προϋπολογισμού 

δαπάνης  500.000 €, κατά  400.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ:  1.635.000  € 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  2.274.778,13 €  και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 

λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 2/88719/20-10-2016 εισήγηση, μειώνεται 

κατά  925.000 €  και το τελικό αποθεματικό είναι   1.349.778,13 € 

 

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 

 

ΕΣΟΔΑ 222.388.781,09 

ΕΞΟΔΑ 221.039.002,96 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.349.778,13 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας 

Βαϊλάκη Άννας και της Δ/τριας Προγραμματισμού & Οργάνωσης κας Κολεζάκη Μαρίας) 

 

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/88719/20-10-2016 του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, καθώς και την με 

αρ. πρωτ.: 2/89142/21-10-2016 συμπληρωματική εισήγηση. 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

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 4
ο 
                                                             Απόφ. 418/2016  (Α.Δ.Α: ΩΟΚΓΩ1Ρ-ΡΡΣ)   

Λήψη απόφασης περί παροχής εντολής για παράσταση στον Άρειο Πάγο στις 8-11-2016 

και άδεια μετάβασης, του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη 

Δημητρίου, στην Αθήνα για τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης του Δήμου Ρόδου κατά 

του Αντωνίου Αμπελά και Γεωργίου Λυκοπάντη και της με αριθμό 169/2013 απόφασης 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου  με αρ. πρωτ.: 

2/86058/12-10-2016) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/86058/12-10-

2016, ως κατωτέρω: 
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«ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στον Άρειο Πάγο στις 8-11-2016 και άδεια 

μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης του Δήμου 

Ρόδου κατά Αντωνίου Αμπελά και Γεωργίου Λυκοπάντη και της με αριθμό 

169/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

1. Οι Αντώνιος Αμπελάς του Ιωάννη και Γεώργιος Λυκοπάντης του Μιχαήλ άσκησαν 

εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 25-4-2012 και με αριθμό κατάθεσης 158/26-4-2012 

αγωγή τους, που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία 

ισχυρίζονταν ότι είχαν προσληφθεί από την πρώην δημοτική επιχείρηση του πρώην Δήμου 

Ροδίων με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας Δήμου Ρόδου (Δ.Ε.Κ.Ρ.)», η 

οποία καταργήθηκε με τη με αριθμό 81/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου μας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 111 παρ. 2 του ν. 3852/2010, ο πρώτος από 13-2-

2001 και ο δεύτερος από 16-11-1996, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, 

ότι η επιχείρηση αυτή λύθηκε στις 3-2-2011 και τέθηκε υπό εκκαθάριση, ότι με τη με αριθμό 

81/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας μεταφέρθηκαν σε εμάς και με τη με 

αριθμό 1748/19-9-2011 απόφαση του Δημάρχου μας κατατάχθηκαν αναδρομικά από 1-3-

2011 σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου 

μας με την αντίστοιχη ειδικότητα του Υ.Ε. εργάτη καθαριότητας και ότι αν και τους 

απασχολούσαμε με την ειδικότητά τους αυτή στις 21-2-2012 παύσαμε να αποδεχόμαστε τις 

υπηρεσίες τους λόγω του ότι έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα της απάτης, 

πλαστογραφίας και υπεξαίρεσης ο πρώτος και της κλοπής ο δεύτερος. Με βάση τους 

ισχυρισμούς αυτούς οι αναιρεσίβλητοι ζητούσαν να αναγνωριστεί ότι νομίμως μεταφέρθηκαν 

σε εμάς ως εργαζόμενοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ότι συνδέονται πλέον με 

εμάς με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από την αρχική 

πρόσληψή τους στην παραπάνω δημοτική επιχείρηση και να υποχρεωθούμε να 

ολοκληρώσουμε τη μεταφορά τους σε εμάς και την κατάταξή τους. 

2. Επί της παραπάνω αγωγής εκδόθηκε η με αριθμό 169/2013 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία έκαμε δεκτή αυτήν και υποχρέωσε το Δήμο Ρόδου να 

αποδέχεται τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες των παραπάνω ως εργατών 

καθαριότητας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

καταβάλλοντας τις αποδοχές τους με την απειλή χρηματικής ποινής σε βάρος μας 100 ευρώ 

για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσής μας με την απόφαση αυτή.  

3. Κατά της απόφασης αυτής, η οποία επιδόθηκε στο Δήμο Ρόδου στις 22-11- 2013, δεν 

ασκήθηκε έφεση, όμως άσκησα για λογαριασμό του την από 20-1-2014 και με αριθμό 

κατάθεσης 1/2014 αίτηση αναίρεσης, που στρέφεται κατά των Αντωνίου Αμπελά του Ιωάννη 

και Γεωργίου Λυκοπάντη του Μιχαήλ, με την οποία ζητά την αναίρεση της παραπάνω 

απόφασης, δικάσιμος της οποίας έχει προσδιοριστεί η 24-11-2015 στο Β2 Πολιτικό Τμήμα 

και έχει εγγραφεί στο πινάκιο με αριθμό 10, οπότε και ματαιώθηκε. Στη συνέχεια με την από 

3-12-2015 κλήση του Δήμου κατά των παραπάνω εργαζόμενων που απευθύνεται στον Άρειο 

Πάγο ορίστηκε νέα δικάσιμος της παραπάνω αίτησης αναίρεσης η 27-9-2016 και μετά από 

αναβολή η 8-11-2016.    

4. Για την παράστασή μου στον Άρειο Πάγο την παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε 

άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για τη υπεράσπιση του 

Δήμου Ρόδου για την παραπάνω αίτηση αναίρεσης, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, με την 

οποία να δίνεται σε εμένα, ως δικηγόρος του Δήμου με πάγια εντολή, η εντολή, το δικαίωμα 

και η πληρεξουσιότητα να παραστώ στον Άρειο Πάγο στις 8-11-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη 

δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσω το Δήμο 

Ρόδου, να υποβάλω προτάσεις και γενικά να προβαίνω σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε 

να γίνει δεκτή η αίτηση αναίρεσης. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή 

σας για τη χορήγηση σε εμένα της άδειας να μεταβώ στην Αθήνα στις 7 και 8-11-2016 για να 

παραστώ στον Άρειο Πάγο κατά τη εκδίκαση της παραπάνω αίτησης και να αναληφθεί η 

σχετική δαπάνη ποσού 300 ευρώ.»  

 



30 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη 

Δημητρίου) 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την γνωμοδότηση με αρ. πρωτ.: 2/86058/12-10-2016 του Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εξουσιοδοτεί τον κ.Σαλαμαστράκη Δημήτριο, νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου με 

πάγια εντολή, να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου  για να παραστεί στον Άρειο Πάγο για τη 

συζήτηση στις 8/11/2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο, της αίτησης αναίρεσης του Δήμου Ρόδου κατά του Αντωνίου 

Αμπελά και Γεωργίου Λυκοπάντη και της με αριθμό 169/2013 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου καθώς και να υποβάλει προτάσεις και γενικά να προβαίνει σε κάθε 

νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η αίτηση αναίρεσης.   

 

Β) Δίδεται η  άδεια, στον ανωτέρω νομικό να μεταβεί στην Αθήνα στις 7/11/2016 και 

8/11/2016 για να παραστεί στον Άρειο Πάγο κατά τη εκδίκαση της παραπάνω αίτησης.   

 

Γ) Η διάθεση του ποσού για την πραγματοποίηση του ταξιδιού στην Αθήνα έγινε με την  υπ’ 

αριθμ. 415/2016 (Α.Δ.Α. 61ΡΩΩ1Ρ-ΙΦ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5
ο 
                                                             Απόφ. 419/2016  (Α.Δ.Α: ΩΠΔΝΩ1Ρ-384)   

Λήψη απόφασης περί παροχής εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 

16-11-2016 και άδεια μετάβασης, του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. 

Σαλαμαστράκη Δημητρίου, στην Αθήνα για τη συζήτηση της αίτησης της Γεωργίας 

Κακά του Αντωνίου και άλλων 9. 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ.Σαλαμαστράκη Δημητρίου  με αρ. πρ.: 

2/86061/12-10/2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου 

του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/86061/12-10-2016, ως 

κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 16-11-2016 

και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της αίτησης της Γεωργίας 

Κακά του Αντωνίου και άλλων 9. 

1. Οι: α) Γεωργία Κακά του Αντωνίου συζ. Ιωάννη Μαρίνου, β) Ευαγγελία Κακά του 

Αντωνίου συζ. Θεολόγου Τσιγάρου, γ) Ευαγγελία Κακά του Κων/νου, συζ. Νικολάου 

Παναγιωτόπουλου, δ) Αναστασία Κακά του Μερκουρίου συζ. Αγαπητού Καϊλή, ε) Ευθυμίου 

Κωνσταντινίδη του Γεωργίου, στ) Κων/νου Κωνσταντινίδη του Γεωργίου, ζ) Κατίνας 

Κωνσταντινίδη του Γεωργίου, η) Παρασκευά Κακά του Κων/νου, θ) Ευαγγελία Κακά του 

Μερκουρίου και ι) Σοφία χήρα Μερκουρίου Κακά, άσκησαν την από 14-2-2014 και με 

αριθμό κατάθεσης 748/2014 αίτησή του, που στρέφεται και κατά του Δήμου Ρόδου και 

απευθύνεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτω. 
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Δικάσιμος της παραπάνω αίτησης ορίστηκε αρχικά η 29-10-2014 και μετά από αναβολές η 7-

10-2015 στη συνέχεια η 30-3-2016 και τέλος η 16-11-2016, όπως προκύπτει από το site του 

Συμβουλίου της Επικρατείας. 

2. Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες ζητούν να ακυρωθούν: α) η με αριθμό 1391/2-7-2013 

απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δωδ/σου και της νεώτερης τροποποίησης της απόφασης 

αυτής με αριθμό 2045/11-9-2013, για τη χορήγηση άδειας ανέγερσης Ιερού Ναού στο Ο.Τ. 

93 του σχεδίου πόλεως Ρόδου, β) η με αριθμό 1321/18.8.2011 απόφαση του Αντιδημάρχου 

Ρόδου και η χορηγηθείσα βάσει αυτής πρώτη αναθεώρηση, ως προς την παράταση της 

ισχύος, της οικοδομικής αδείας 3/11-1-2002 της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Ροδίων για 

την ανέγερση «Πατριαρχικού Κέντρου Ρόδου με προσθήκη κατ' έκταση σε υφιστάμενο 

κτίριο» επί των οδών Πίνδου, Ρήγα Φεραίου & Π. Μελά, στην πόλη της Ρόδου (Ο.Τ. 93), γ) 

η από 11-6-2012 δεύτερη αναθεώρηση της ίδιας ως άνω αδείας (α/α 51/12) ως προς τις 

αρχιτεκτονικές μελέτες και λοιπά στοιχεία, δ) η από 21-10-2013 τρίτη αναθεώρηση της ίδιας 

αδείας (α/α 155/13) για την επαναφορά της αρχικής αρχιτεκτονικής μελέτης, την κατάργηση 

του υπογείου μηχανοστασίου, την τροποποίηση της στατικής μελέτης ως προς την εφαρμογή 

γενικής κοιτόστρωσης ως τρόπου θεμελίωσης, τη μελέτη ΚΕΝΑΚ και την εναρμόνιση των 

διαγραμμάτων δόμησης και τοπογραφικού στις νέες προδιαγραφές, ε) η απόφαση 

παραχώρησης της χρήσης δημοσίου κτήματος 4938/30.5.2013 του Διευθύνοντος Συμβούλου 

της ΕΤΑΔ και στ) κάθε συναφής προγενέστερη ή μεταγενέστερη διοικητικής πράξη ή πα-

ράλειψη. 

3. Για την παράστασή μου στο Συμβούλιο της Επικρατείας την παραπάνω δικάσιμο ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για τη 

υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου κατά της παραπάνω αίτησης, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση 

από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, 

με την οποία να δίνεται σε εμένα, ως δικηγόρος του Δήμου με πάγια εντολή, η εντολή, το 

δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παραστώ στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 16-11-

2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και 

να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω υπομνήματα και γενικά να προβαίνω σε κάθε 

νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να απορριφθεί η παραπάνω αίτηση ακύρωσης. Επίσης θα πρέπει 

να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμένα της άδειας να μεταβώ 

στην Αθήνα στις 15 και 16-11-2016 για να παραστώ στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά 

την εκδίκαση της παραπάνω αίτησης και να αναληφθεί η σχετική δαπάνη ποσού 300 ευρώ.»  

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη 

Δημητρίου) 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την γνωμοδότηση με αρ. πρωτ.: 2/86061/12-10-2016 του Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εξουσιοδοτεί τον κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο, νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με 

πάγια αντιμισθία, να παραστεί στις 16-11-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από 

αναβολή ή για οποιοδήποτε λόγο στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη συζήτηση της 

αίτησης των: Γεωργία Κακά του Αντωνίου συζ. Ιωάννη Μαρίνου, β) Ευαγγελία Κακά του 

Αντωνίου συζ. Θεολόγου Τσιγάρου, γ) Ευαγγελία Κακά του Κων/νου, συζ. Νικολάου 

Παναγιωτόπουλου, δ) Αναστασία Κακά του Μερκουρίου συζ. Αγαπητού Καϊλή, ε) Ευθυμίου 

Κωνσταντινίδη του Γεωργίου, στ) Κων/νου Κωνσταντινίδη του Γεωργίου, ζ) Κατίνας 

Κωνσταντινίδη του Γεωργίου, η) Παρασκευά Κακά του Κων/νου, θ) Ευαγγελία Κακά του 

Μερκουρίου και ι) Σοφία χήρα Μερκουρίου Κακά και να υποβάλλει υπομνήματα και γενικά 

να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να απορριφθεί η παραπάνω αίτηση 

ακύρωσης. 



32 

 

 

Β) Δίδεται η  άδεια, στον ανωτέρω νομικό να μεταβεί στην Αθήνα στις 15/11/2016 και 

16/11/2016 για να παραστεί στον Συμβούλιο της Επικρατείας κατά τη εκδίκαση της 

παραπάνω αίτησης.   

 

Γ) Η διάθεση του ποσού για την πραγματοποίηση του ταξιδιού στην Αθήνα έγινε με την  υπ’ 

αριθμ. 415/2016 (Α.Δ.Α. 61ΡΩΩ1Ρ-ΙΦ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)               Απόφ. 420/2016  (Α.Δ.Α: 7ΑΖΑΩ1Ρ-Λ54)   

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων για τη  διεξαγωγή δημόσιου συνοπτικού 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας ζωοτροφών του Δήμου Ρόδου, 

έτους 2016» ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000,00 € με ΦΠΑ. 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 

2/88097/19-10-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 2/88097/19-10-2016, ως 

κατωτέρω: 

 
«Θέμα: Έγκριση-κατάρτιση όρων δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού έτους 

2016 

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατάρτιση της μελέτης και των όρων, για 

τη διεξαγωγή δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας 

ζωοτροφών του Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 35/6692.0002)». 

 

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

 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τη μελέτη και τους 

όρους του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια 

ζωοτροφών Δήμου Ρόδου έτους 2016», κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά.
  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/88097/19-10-2016 του τμήματος προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Την παράγραφο 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την 

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους για τις ανάγκες διεξαγωγής Πρόχειρου 

Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ζωοτροφών του Δήμου Ρόδου 

έτους 2016» (κωδ. 35/6692.0002), προϋπολογιζόμενης αξίας 5.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), 

ως κατωτέρω: 
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«Κατάρτιση όρων και έγκριση μελέτης δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 

για  την προμήθεια ζωοτροφών του Δήμου Ρόδου, έτους 2016, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 5.000 ευρώ με φπα (κωδ.35/6692.0002)» 

 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

3. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στον κωδικό 35/6692.0002, σαν 

«προμήθεια ζωοτροφών». 

4. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια.  

5. Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 

6. Την απόφαση 1758/2016 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

1. Τη διενέργεια Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για  «την 

προμήθεια ζωοτροφών του Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ.35/6692.0002)», 

προϋπολογιζόμενης αξίας 5.000 ευρώ με ΦΠΑ και με τους κάτωθι όρους:  

2. Όροι διαγωνισμού: 

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

5, Ρόδος, τηλ: 22410-35445, την …………… ……/……/2016 και ώρα 09.00 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:  

 Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα αναφέρει ότι εφόσον αναδειχθεί μειοδότης, θα 

προσκομίσει εντός δέκα(10) ημερολογιακών ημερών στην επιτροπή του 

διαγωνισμού όλα τα πρωτότυπα ή νόμιμα αντίγραφα από τα κάτωθι έγγραφα: 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, περί εγγραφής του σε αυτό, πρωτότυπο 

και με ισχύ για το έτος 2016, συναφές με το ζητούμενο αντικείμενο.  

2. Υπεύθυνη δήλωση 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 και ότι δεν 

εμπίπτει σε καμία περίπτωση που αναφέρεται στα άρθρα 73,74 του Ν. 4412/2016. 

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

της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή 

διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  ότι πληροί όλα τα κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί 

στα άρθρα 75,76 και 77 του Ν. 4412/2016. 

5. 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.  
Τα ανωτέρω μπορεί να δηλώνονται σε μία ή σε περισσότερες υπεύθυνες δηλώσεις. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν πράξει όλα τα ανωτέρω, κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις 

συνέπειες που αναφέρει ο Ν. 4412/2016. Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

στη μελέτη του διαγωνισμού.  
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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 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, που θα λήγει στις 31/12/2017. Επίσης, και η 

ισχύς της προσφοράς θα έχει λήξη στις 31/12/2017. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα 

καμία αλλαγή στις προσφερόμενες τιμές δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία μας. Τέλος, μέσα σε 10 

ημερολογιακές ημέρες από την κατακύρωση της προμήθειας θα πρέπει να υπογραφεί 

σύμβαση με το μειοδότη προμηθευτή η οποία θα λήγει σε ένα (1) χρόνο από την ημέρα της 

υπογραφής της. Η οικονομική προσφορά θα είναι φτιαγμένη σε πρόγραμμα word, σε πίνακα 

όμοιου με αυτού της μελέτης του διαγωνισμού, θα δίνεται και σε usb και θα τοποθετείται 

μέσα στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Ρητά αναφέρεται ότι για την επιλογή του 

μειοδότη, θα ληφθεί υπόψη από την Υπηρεσία η έγγραφη προσφορά. 

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

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

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

 Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Φορέα που 

διενεργεί την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). 

 Ο αριθμός της διακήρυξης(πρωτόκολλο ή η απόφαση Δημάρχου). 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, 

τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ). 

Οι ως άνω ενδείξεις θα αναφέρονται και στους 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: 

 Η υπεύθυνη δήλωση θα είναι τοποθετημένη εντός του φακέλου του διαγωνισμού, 

ελεύθερη (χωρίς να είναι κλειστή σε κάποιο άλλο εσωτερικό φάκελο). 

 Η οικονομική προσφορά δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο, κλειστή σε εσωτερικό 

φάκελο, με τίτλο «οικονομική προσφορά». 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές, με αντίγραφο, των προκηρυχθέντων υλικών, 

συνοδευόμενες από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει 

καθαρά η κάλυψη των προδιαγραφών που έχουν τεθεί στη μελέτη του διαγωνισμού, 

κλειστές σε εσωτερικό φάκελο με αντίγραφο, με τίτλο «τεχνική προσφορά».  

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

νόμιμους εκπροσώπους τους με σφραγίδα της εταιρείας. Η προσφορά της ένωσης 

προμηθευτών υπογράφεται, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπο 

διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε 

ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση.  

Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σε πίνακα ίδιο με αυτόν που περιλαμβάνεται στη 

μελέτη του διαγωνισμού. 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.  
2.5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι και τις 31/12/2017. 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 για μέρος, αλλά και για το σύνολο της 

προμήθειας.  

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 
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κάποια άλλη. Οποιαδήποτε πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και μέσω fax 

ή email με απόδειξη. 

Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της προμήθειας, ισχύουν όλες οι ποινικές ρήτρες που 

ορίζει ο νόμος 4412/2016. 

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

παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 1% επί της προϋπολογισθείσας αξίας 

των υλικών. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος για όσα, 

τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 

4412/2016.  

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. 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 φακέλων 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. 

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 Ν. 

4412/2016, περί δημοσίων συμβάσεων.  

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

γίνει και με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας και κατά περίπτωση, εάν παραδίδεται 

τμηματικά και σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από την οριστική 

παραλαβή των υλικών (έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής και λογιστική τακτοποίησή του). 

Θα εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του 

Δήμου και όχι για το συνολικό ποσό. Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία 

του δήμου και αυτή θα υποδείξει και θα λύσει τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν 

για την συμβατική πληρωμή της προμήθειας. Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται 

από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να 

προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και προμηθευτή σύμβασης, θα 

επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

     Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας «ζωοτροφών, έτους 2016 

(κωδ.35-6692.0002)» για τη σίτιση αδέσποτων κατσικιών και άγριων ελαφιών στο νησί της 

Ρόδου.  

1. Το συσκευασμένο σε «μπάλες χόρτο μηδικής» είναι κομμένο σε στελέχη περίπου 10 

εκατοστών, το βάρος της μπάλας  είναι 25-30kg και η υγρασία του  είναι γύρω στο 

15%. 
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2. Το καλαμπόκι να είναι υγιές και άκοπο συσκευασμένο σε τσουβάλια περίπου στα 20 

κιλά. 

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μηδική θα προμηθευτούμε σανό βίκου καλής 

ποιότητας με καρπό, το οποίο είναι υποχρεωμένος να μας το εξασφαλίσει ο 

μειοδότης, με την τρέχουσα τιμή της αγοράς (καθόσον ο σανός βίκου είναι 

χαμηλότερης τιμής από τη μηδική) για εκείνη την χρονική περίοδο μετά από έρευνα 

της Υπηρεσίας.  

     Η παράδοση θα γίνει στη Δνση Πρωτογενούς Τομέα στην Κρεμαστή Ρόδου και ο έλεγχος 

ποιότητας από Γεωπόνο της ανωτέρω Δνσης. Όλα τα ανωτέρω είδη θα παραδοθούν 

τμηματικά σύμφωνα με τα αναγραφόμενα και ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Μέρος 

της προμήθειας θα παραδοθεί σε σημείο που θα υποδείξει ο Δήμος στη ΔΕ Ν ΡΟΔΟΥ και 

στη ΔΕ ΑΤΑΒΥΡΟΥ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας υπολογίζεται 

στο ποσό των 5.000 ευρώ με ΦΠΑ 24%. 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης  

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια «ζωοτροφών, έτους 2016 (κωδ.35-

6692.0002) για τη σίτιση αδέσποτων κατσικιών και άγριων ελαφιών στο Δήμο Ρόδου.  

 

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.4412/2016 

γ) Ο Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό πρόχειρο δημόσιο 

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 5ο - Σύμβαση  
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 

αναφέρει ο Ν.4412/2016.  

 

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 5% χωρίς το ΦΠΑ και θα έχει λήξη την 31/12/2017. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

 

 

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

 Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 

προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το Ν.4412/2016. 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 στο Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους, 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 10ο - Παραλαβή ειδών-Πληρωμή 

Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο τμηματικά και 

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

διαγωνισμού.  

 

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

απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν 

αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε 

λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή 

ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

Άρθρο 12ο : Λοιπές διατάξεις  Κατά  τα λοιπά  ισχύουν  οι διατάξεις του  Ν.4412/2016. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Περιγραφή  

 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσότητα  Τιμή μονάδας Συνολική αξία 

Χόρτο ξηρής μηδικής 1kg 7.000 

 

0,50 3.500 

Καλαμπόκι  1kg 1.300 

 

0,40 520 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4.020 

 

ΦΠΑ 24% 964,80 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% 4.984,80 

 

 

 Οι ενδεικτικές τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. 

 Ο/οι μειοδότης/ες είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν τα υλικά το αργότερο μέσα σε 

πέντε(5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης παραγγελίας, αλλιώς 

τούτα δεν θα παραλαμβάνονται.  

 Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν εξολοκλήρου το μειοδότη. 

 Το Τμήμα Προμηθειών θα δεχθεί προσφορές για το σύνολο ή για κάθε ζωοτροφή 

χωριστά.                          
 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)             Απόφ. 421/2016  (Α.Δ.Α: ΨΕ05Ω1Ρ-1ΔΘ)   

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Τριγένη Μαρίας 

υπεύθυνης διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.000,00 € 

για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Ρόδου.   

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & μηχανημάτων Δήμου Ρόδου με αριθ. 

πρωτ.: 2/87357/17-10-2016) 
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Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου 

Υλικού & Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/87357/17-10-2016,  ως κατωτέρω: 

 

 «Θέμα: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις 

ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχημάτων   Δήμου Ρόδου. 

  

 Σχετικά:  i. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με Αρ. 227/2016 ορισμού υπολόγου.                                          

               ii. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με Αρ. 361/2016 παράτασης διαδικασίας 

απόδοσης λογαριασμού. 

               iii: Χ.Ε.Π. 1456/28-06-2016. 

           Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ορθή απόδοση λογαριασμού 

για το Χ.Ε.Π. 1456/28-6-2016 προπληρωμής ποσού τριών χιλιάδων ευρώ ( 3.000,00€ ) σε 

βάρος του Κ.Α.: 00-6142.0026, που εκδόθηκε  για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχημάτων 

Δήμου Ρόδου. Συγκεκριμένα αφορά την αμοιβή για έλεγχο ΚΤΕΟ και πιστοποίηση 

μηχανημάτων έργων (Παράβολα και Πιστοποίηση). 

            Το εν λόγω Χ.Ε.Π. εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ΄ Αρ. 227/2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής  και εξοφλήθηκε με την υπ΄ Αρ. 39073913-8 επιταγή της Εθνικής 

Τράπεζας σε διαταγή « Τριγένη Μαρία » και συνολικού ποσού τρεις χιλιάδες ευρώ 

(3.000,00€). 

           Η αρχική προθεσμία απόδοσης λογαριασμού σύμφωνα με την υπ΄ Αρ. 227/2016 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  ήταν στις 20 Σεπτεμβρίου 2016. Επειδή όμως εντός 

του Οκτωβρίου 2016 έπρεπε να περάσουν από τεχνικό έλεγχο δύο (2) οχήματα και να ήταν 

ανάγκη να γινόταν επανέλεγχος και σε άλλα οχήματα, που αν δεν περνούσαν έγκαιρα θα 

προέκυπτε πρόστιμο εις βάρος του Δήμου Ρόδου, η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 

παρατάθηκε κατόπιν της εισήγησης του Προϊσταμένου της Δ/νσης  Τροχαίου Υλικού  & 

Μηχ/των με Αρ. Πρωτ.: 2/72025 – 2/9/2016 και με την υπ΄ Αρ. Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής 361/2016 κατά ένα (1) μήνα δηλαδή στις 20 Οκτωβρίου 2016.  

  Η υπ΄ αρ. επιταγή 39073913-8 ποσού 3.000€ της Εθνικής Τράπεζας κατατέθηκε σε 

λογαριασμό μισθοδοσίας της υπολόγου στην Τράπεζα ALPHA BANK γιατί η υπόλογος δεν 

είχε αριθμό λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα. Η επιταγή κατατέθηκε στις 8-07-2016 στο 

λογαριασμό μισθοδοσίας που τηρεί η υπόλογος στην ALPHA BANK, και τα χρήματα ήταν 

διαθέσιμα στις 13-07-2016 γιατί υπήρχε valuer ( λόγω πολιτικής που τηρεί η ALPHA BANK) 

για την μεταφορά χρημάτων από την Εθνική Τράπεζα στην ALPHA BANK.   

 Ως γνωστόν, διανύουμε την περίοδο των capital controls και υπάρχει περιορισμός 

στην ανάληψη των χρημάτων. Προκειμένου λοιπόν να διασφαλιστεί η ανά πάσα στιγμή 

διαθεσιμότητα του υπολειπόμενου κάθε φορά ποσού για την έκδοση και πληρωμή του 

παράβολου για το Δημόσιο ΚΤΕΟ, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του Internet Banking μέσω 

της Τράπεζας  ALPHA BANK. Στις 13-07-2016 τα χρήματα ήταν διαθέσιμα για πρώτη 

ημέρα, και έτσι ξεκίνησε η έκδοση και πληρωμή του e- παράβολου.  

 Επισυνάπτουμε και την κίνηση του λογαριασμού μισθοδοσίας της υπολόγου, στην 

οποία αποδεικνύεται η εν λόγω έκδοση και πληρωμή του  e- παράβολου για κάθε όχημα 

ξεχωριστά. 

  Η υπόλογος κατέθεσε την επιταγή στο λογαριασμό μισθοδοσίας που τηρεί στην 

ALPHA BANK και από τον οποίο εξοφλεί και δικές της υποχρεώσεις. Αποφάσισε λοιπόν για 

δική της διευκόλυνση και για να μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγξει το υπολειπόμενο ποσό 

του λογαριασμού τόσο των δικών της χρημάτων όσο και για εκείνα που ήταν υπόλογος, να 

ανοίξει έναν δεύτερο λογαριασμό Ταμιευτηρίου στην ALPHA BANK στο όνομα της και να 

μεταφέρει εκεί το υπολειπόμενο ποσό του Χ.Ε.Π (γιατί είχε ήδη ξεκινήσει  πληρωμή του e- 

παράβολου). Η διαδικασία αυτή φαίνεται και από την κίνηση και των δυο λογαριασμών που 

επισύναψε η υπόλογος.  
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 Σας επισυνάπτουμε αναλυτικό πίνακα με τον αριθμό κυκλοφορίας κάθε οχήματος, 

την ακριβή ημερομηνία πρώτου ελέγχου και επανελέγχου που πιθανόν να πέρασαν κάποια 

οχήματα, την ημερομηνία και τον αριθμό συναλλαγής της τράπεζας, τον αριθμό Δελτίου 

Τεχνικού Ελέγχου του ΚΤΕΟ και τέλος το ποσό που καταβλήθηκε σε κάθε περίπτωση για 

τον έλεγχο και επανέλεγχο των οχημάτων.   

A/A 

ΑΡ. 

ΚΥΚΛΟΦ

ΟΡΙΑΣ 

ΑΡ.ΣΥΝΑΛΑΓΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΣΥΝΑΛΛΑ

ΓΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΚΤΕΟ 

2016 

ΑΡ. 

ΔΕΛΤΙΟ

Υ ΚΤΕΟ 

ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΘΕΣ

ΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΑΝΑΛΗΨΗ

Σ 

     201607089595910380  8/7/2016      3.000,00 €    

1 ΚΗΥ 1217 20160713096011Ξ232 13/07/16 13/07/16 13735    34,00 €  

2 ΚΗΥ 1298 20160713096012Ξ039 13/07/16 13/07/16 13742    34,00 €  

3 ΚΗΙ 3965 20160713096011Ξ333 13/07/16 13/07/16 13737    34,00 €  

4 ΚΗΗ 4702 20160713096011Ξ879 13/07/16 13/07/16 13741    34,00 €  

5 KHH 4714 20160713096013Ξ281 13/07/16 13/07/16 13746    34,00 €  

6 ΚΗΗ 3415 20160713096014Ξ095 13/07/16 13/07/16 13744    34,00 €  

7 ΚΗΗ 3419 20160713096011Ξ358 13/07/16 14/07/16 13757    34,00 €  

8 ΚΗΥ 1305 20160713096012Ξ734 13/07/16 14/07/16 13753    41,00 €  

9 ΚΗΥ 1174 20160713096013Ξ167 13/07/16 14/07/16 13752    41,00 €  

10 ΚΗΥ 1341 20160714096011Ξ310 14/07/16 14/07/16 13762    41,00 €  

11 ΚΗΥ 1297 20160714096011Ξ375 14/07/16 14/07/16 13755    34,00 €  

12 ΚΗΗ 4703 20160714096013Ξ079 14/07/16 14/07/16 13758    34,00 €  

13 ΚΗΗ 4711 20160714096011Ξ343 14/07/16 15/07/16 13779    41,00 €  

14 ΚΗΥ 1349 20160718096017Ξ753 18/07/16 18/07/16 13781    41,00 €  

15 ΚΗΥ 1342 20160718096021Ξ262 18/07/16 18/07/16 13793    41,00 €  

16 ΚΗΗ 4710 20160718096019Ξ995 18/07/16 19/07/16 13803    41,00 €  

17 ΡΟΗ 6218 20160719096011Ξ768 19/07/16 19/07/16 13809    34,00 €  

18 ΚΗΥ 1342 

Τα χρήματα πληρώθηκαν 

από τον Σταυρούλη Δ. 19/07/16 19/07/16 13804    -   €  

19 ΚΗΥ 1312 20160719096011Ξ711 19/07/16 08/08/16 13805    34,00 €  

20 ΚΗΗ 4733 20160725096017Ξ448 25/07/16 25/07/16 13861    65,00 €  

21 ΚΗΗ 4732 20160725096017Ξ769 25/07/16 25/07/16 13860    65,00 €  

22 ΚΗΥ 1312 20160729096013Ξ007 29/07/16 29/07/16 13902    4,00 €  

23 ΚΗΥ 1174 20160729096011Ξ484 29/07/16 29/07/16 13900    5,00 €  

24 ΚΗΗ 4711 20160802096013Ξ033 02/08/16 02/08/16 13928    5,00 €  

25 ΚΗΗ 4711 20160808096021Ξ021 08/08/16 08/08/16 13987    5,00 €  

26 ΚΗΙ 3965 20160811096011Ξ117 11/08/16 11/08/16 14013    4,00 €  

27 ΡΚΒ 726 201608245930170005 24/08/16 29/08/16 99855    38,00 €  

28 ΚΗΗ 4741 20160826096011Ξ226 26/08/16 26/08/16 14134    41,00 €  

29 ΚΗΙ 3965 20160830096011Ξ285 30/08/16 30/08/16 14163    4,00 €  

30 ΚΗΗ 4740 20160830096011Ξ406 30/08/16 30/08/16 14158    41,00 €  

31 ΚΗΗ 4700 20160909096011Ξ271 09/09/16 09/09/16 14253    34,00 €  

32 ΚΗΗ 4741 20160915096012Ξ144 15/09/16 15/09/16 14297    5,00 €  

33 ΚΗΗ 4739 20160915096018Ξ841 15/09/16 16/09/16 14311    65,00 €  

34 ΚΗΗ 4738 20160915096018Ξ731 15/09/16 19/09/16 14319    65,00 €  

35 ΚΗΗ 4740 20160919096018Ξ227 19/09/16 19/09/16 14329    5,00 €  

36 ΚΗΗ 4739 20160921096011Ξ075 21/09/16 28/09/16 14423    8,00 €  

37 ΚΗΗ 4741 20161004096019Ξ100 04/10/16 05/10/16 14478    5,00 €  

38 ΚΗΗ 3449 20161007096011Ξ221 07/10/16 07/10/16 14513    56,00 €  

39 ΚΗΗ 3449 20161010096018Ξ241 10/10/16 13/10/16 14592    6,00 €  

40 ΚΗΗ 4748 20161011096011Ξ205 11/10/16 12/10/16 14568    58,00 €  

41 ΚΗΗ 4748 20161017096019Ξ140 17/10/16        7,00 €  
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 1.252,00 

€  

        ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ:   1.748,00 €    

       Σας ενημερώνουμε ότι η δίκυκλη μηχανή με αρ. κυκλοφορίας ΡΚΒ 726, 

πέρασε από Ιδιωτικό ΚΤΕΟ γιατί το Δημόσιο ΚΤΕΟ δεν διαθέτει γραμμή τεχνικού ελέγχου 

δικύκλων. Η αδυναμία αυτή της Δ/νσης Μεταφορών και Συγκοινωνιών Δωδ/σου βεβαιώνεται 

και από το έγγραφο τους που έχουμε καταθέσει στο Δήμο Ρόδου με  αρ. πρωτ. 2/64899/ 8-8-

2016. 

            Επίσης, το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 1342 πέρασε από επανέλεγχο και τα 

χρήματα δόθηκαν από τον μηχανικό της  Δ. Ε. Λίνδου κ. Σταυρούλη  Δημήτρη. 

          Επιπλέον, το e-Παράβολο του επανελέγχου για το απορριμματοφόρο ΚΗΗ 4748 έχει 

κοπεί αλλά τα ανταλλακτικά δεν έχουν έρθει για το όχημα το οποίο θα περάσει από 

επανέλεγχο μέχρι τις 1 Νοεμβρίου 2016. Άρα, εκκρεμεί να σας καταθέσουμε το παράβολο 

του ΚΤΕΟ.        

            Το διαθέσιμο ποσό που έχει απομείνει από τα 3.000,00€ που δόθηκαν στην υπόλογο 

όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα είναι 1.748,00€. Η απόδοση των χρημάτων 

έγινε με την μέθοδο του Web-banking μέσω της Alpha Bank. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε 

λογαριασμό του Δήμου Ρόδου στην Εθνική Τράπεζα στις 17 Οκτωβρίου 2016. Το ποσό της 

προμήθειας που χρεώνει η Τράπεζα της Alpha Bank για την μεταφορά των χρημάτων το 

χρεώθηκε η υπόλογος, όπως φαίνεται και στην απόδειξη της Τράπεζας με αριθμό συναλλαγής 

20161017096036Β675-17/10/2016. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στον λογαριασμό του 

Δήμου Ρόδου στις 17 Οκτωβρίου 2016 μετά τις 22:00». 

(Ακολουθεί η υπογραφή της υπολόγου - υπαλλήλου Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων 

Τριγένη Μαρίας) 

 

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/87357/17-10-2016 της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου,  

 Το με αριθ. πρωτ.: 2/88174/19-10-2016 έγγραφο της ταμειακής υπηρεσίας Δήμου 

Ρόδου περί έγκρισης δαπάνης και απαλλαγής υπολόγου, 

 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 της υπολόγου-υπάλληλου κας Τριγένη  Μαρίας, 

βάσει της προαναφερθείσας εισηγήσεως του ταμείου, περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι 

του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 1456/28-6-2016, συνολικού ποσού 3.000,00 

€ (τριών χιλιάδων ευρώ), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 13/2016 (περί Διάθεσης 

Πίστωσης)  (ΑΔΑ: 75ΘΜΩ1Ρ-95Ο), 227/2016 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 7Υ7ΛΩ1Ρ-

ΦΗ4) και 361/2016 (περί παράτασης διαδικασίας) (Α.Δ.Α.: ΩΡΗΦΩ1Ρ-6Λ2) αποφάσεων της 

Οικονομικής Επιτροπής, για την πληρωμή εξόδων τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου 

από ΚΤΕΟ του Δήμου σε βάρος του Κ.Α. 00-6142.0026. 

 

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. 1456/28-6-2016 συνολικού ποσού 3.000,00 € 

εκδόθηκε στο όνομα της  Δημοτικής  Υπαλλήλου Τριγένη Μαρία  για την πληρωμή εξόδων 
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τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμο από ΚΤΕΟ σε βάρος του Κ.Α. 00-6142.0026.   

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΧΕΠ 1456/2016          3.000,00 €  
Απόδειξη e-παράβολο - Έκδοση & πληρωμή ανά όχημα                                  1.252,00 € 

Γραμμάτιο είσπραξης αρ. 197/2016 επιστροφής ποσού                                            1.748,00 €  

Υπόλοιπο         μηδέν 0,00 € 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)               Απόφ. 422/2016  (Α.Δ.Α: 7Α4ΚΩ1Ρ-5ΔΗ)   

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τις «Εκκενώσεις λυμάτων, βόθρων του Δήμου 

Ρόδου έτους 2016». 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/88520/19-

10-2016) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του 

Τμήματος Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/88520/19-10-

2016, δια της οποίας κοινοποιείται το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα: Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού  

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση του συνημμένου πρακτικού της 

επιτροπής, για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «εκκένωση 

λυμάτων βόθρων του Δήμου Ρόδου, έτους 2016». 

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

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τις «εκκενώσεις λυμάτων 

βόθρων του Δήμου Ρόδου έτους 2016 (κωδ.30/6276.0001)» 

 

Στη Ρόδο στις 19 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος 

Προμηθειών, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 381/2016 

απόφαση της ΟΕ και η οποία απαρτίζεται από τους:  

1. Μαράκα Ελένη (πρόεδρος), ΔΕ, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών 

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

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

 

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη μειοδότη των «εκκενώσεων λυμάτων βόθρων του Δήμου Ρόδου(κωδ. 30/6276.0001), 

έτους 2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και 

εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 382/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, 

προκηρύχθηκε με την 4672/2016 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση 

στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 

04/10/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/82936/2016. Είχε προηγηθεί έγκριση και 

διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ. Τέλος, 

αναρτήθηκε η διαδικασία στο ΚΗΜΔΣ όπως προβλέπεται από το νόμο.  

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των 

προσφορών την  09
η
 πρωινή στις 19/10/2016 κατέθεσε εγκαίρως προσφορά οι εταιρείες: 

1. ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΣΕΡΗΣ 

2. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΕΡΓΟΣ 
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1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 

19/10/2016), η επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τους φακέλους προσφοράς των συμμετεχόντων 

προμηθευτών. Πιο συγκεκριμένα: 

Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από 

τη διακήρυξη. Όλα αυτά τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο.  

Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφασίζει, οι κατωτέρω εταιρείες να προκριθούν στο επόμενο 

στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών.  

1. ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΣΕΡΗΣ 

2. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΕΡΓΟΣ 

 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, το οποίο 

έγινε την ίδια ημέρα. 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 οι 

διαγωνιζόμενοι να προκριθούν στο επόμενο και τελευταίο στάδιο (άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών). Σε αυτό το στάδιο δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από τους διαγωνιζόμενους. 

 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού 

που περιλαμβάνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον 

πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Έτσι λοιπόν: 

1. Η εταιρεία ΚΑΣΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ έδωσε συνολική τιμή 30.580 ευρώ άνευ φπα.  

2. Η εταιρεία ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΕΡΓΟΣ έδωσε συνολική τιμή 25.590 ευρώ άνευ φπα.  

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

1. Να κάνει δεκτές στο σύνολό τους τις προσφορές των συμμετεχόντων εταιρειών. 

2. Να ανακηρύξει προσωρινό μειοδότη και να κατακυρώσει προσωρινά το σύνολο της 

υπηρεσίας «εκκενώσεις λυμάτων βόθρων του Δήμου Ρόδου έτους 2016» στο 

ΣΤΕΡΓΟ ΑΡΓΥΡΟΥ με αφμ: 028945619 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

 

α/α Ζητούμενες υπηρεσίες Ενδεικτ. 

ποσότητα 

(δρομολόγια) 

Ενδεικτ. τιμή 

άνευ φπα 

Συνολική αξία 

άνευ φπα 

1 Εκκενώσεις λυμάτων βόθρων 

πρώην Δήμων Ιαλυσού-Ρόδου-

Καλλιθέας  

 

250 

 

33 

 

8.250 

2 Εκκενώσεις λυμάτων βόθρων 

πρώην Δήμων Αφάντου, 

Καμείρου-Πεταλουδών και δ.δ. 

Αρχαγγέλου 

 

160 

 

49 

 

7.840 

3 Εκκενώσεις λυμάτων βόθρων 

δ.δ. Μαλώνας, δ.δ.Μάσαρη, και 

πρώην Δήμων Λίνδου, Ν. Ρόδος 

και Αταβύρου  

 

100 

 

95 

 

9.500 

Συνολική αξία άνευ φπα 24% 25.590 

Φπα 24% 6.141,60 

Συνολική αξία με φπα 24% 31.731,60 



43 

 

 

3. Ο προσωρινός μειοδότης οφείλει εντός συγκεκριμένων ημερομηνιών που 

αναφέρονται στο Ν.4412/2016 να προσκομίσει στην επιτροπή διαγωνισμού όλα 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη, ώστε να 

ανακηρυχθεί τελικός μειοδότης. 

 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 

σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, υπ’ αρ. 2/88520/19-10-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιείται το από 19/10/2016, Πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Το άρθρο 72 παράγρ. Ε΄ του Ν.3852/10  

 το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010,  

 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (Νέος Νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και 

προμηθειών του Δημοσίου) 

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στον κωδικό 30/6276.0001, «δαπάνες 

εκκένωσης βόθρων». 

 Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική παροχή υπηρεσιών.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού 

διαγωνισμού για τις «Εκκενώσεις λυμάτων βόθρων του Δήμου Ρόδου»,  

  

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  για το σύνολο της 

υπηρεσίας «εκκενώσεις λυμάτων βόθρων του Δήμου Ρόδου έτους 2016» και ανακηρύσσει  

προσωρινό μειοδότη το ΣΤΕΡΓΟ ΑΡΓΥΡΟΥ με αφμ: 028945619 με τιμές και συνολική 

αξία ως κάτωθι: 

 

α/α Ζητούμενες υπηρεσίες Ενδεικτ. 

ποσότητα 

(δρομολόγια) 

Ενδεικτ. τιμή 

άνευ φπα 

Συνολική αξία 

άνευ φπα 

1 Εκκενώσεις λυμάτων βόθρων 

πρώην Δήμων Ιαλυσού-Ρόδου-

Καλλιθέας  

 

250 

 

33 

 

8.250 

2 Εκκενώσεις λυμάτων βόθρων 

πρώην Δήμων Αφάντου, 

Καμείρου-Πεταλουδών και δ.δ. 

Αρχαγγέλου 

 

160 

 

49 

 

7.840 

3 Εκκενώσεις λυμάτων βόθρων 

δ.δ. Μαλώνας, δ.δ.Μάσαρη, και 

πρώην Δήμων Λίνδου, Ν. Ρόδος 

και Αταβύρου  

 

100 

 

95 

 

9.500 

Συνολική αξία άνευ φπα 24% 25.590 

Φπα 24% 6.141,60 

Συνολική αξία με φπα 24% 31.731,60 
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Γ) Ο προσωρινός μειοδότης οφείλει εντός συγκεκριμένων ημερομηνιών που αναφέρονται στο 

Ν.4412/2016 να προσκομίσει στην επιτροπή διαγωνισμού όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη, ώστε να ανακηρυχθεί τελικός μειοδότης. 
 

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)            Απόφ. 423/2016  (Α.Δ.Α: Ω1ΜΟΩ1Ρ-ΖΔΠ)   

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ποσού 255,00 € για τις ανάγκες πληρωμής τελών κυκλοφορίας του επιβατικού 

αυτοκινήτου μάρκας Scoda-Fabia, που προμηθεύτηκε ο Δήμος Ρόδου από τον 

Ο.Δ.Δ.Υ.  (Υπόλογος υπάλληλος Σαρικάς Εμμανουήλ) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & μηχανημάτων Δήμου Ρόδου με αριθ. 

πρωτ.: 2/88550/20-10-2016) 
 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου 

Υλικού & Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/88550/20-10-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος 

Προπληρωμής τελών  κυκλοφορίας  2016, για επιβατικό όχημα , που προμηθεύτηκε ο Δήμος 

Ρόδου μέσω Δ.Δ.Δ.Υ» 

Προκειμένου να  τεθεί σε κυκλοφορία το επιβατικό  όχημα μάρκας SCODA-FABIA ,του 

οποίου η προμήθεια  από την Δ.Δ.Δ.Υ. (πρώην Ο.Δ.Δ.Υ) εγκρίθηκε με την με αρ.πρωτ. 

853/24254 28-7-2016 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και θα χρησιμοποιηθεί απο τη 

Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Ρόδου,  απαιτείται  να καταβληθούν τα τέλη 

κυκλοφορίας  αξίας 255 ευρώ. Το ποσό αυτό θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.  70-6321.0001 (Τέλη 

κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων). Ο ίδιος κωδικός είχε επιβαρυνθεί εκ παραδρομής με 

άλλα 255 € για την πληρωμή των τελών ταξινόμησης και για το λόγο αυτό απαιτήθηκε η 

τροποποίησή του ώστε η τελική πίστωση να είναι 1000 € ικανή να καλύψει το επιπλέον ποσό.  

Είναι λοιπόν απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ο προβλεπόμενος μηχανισμός έκδοσης 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του άρθρ. 32, παρ. 1 του ΒΔ 17-5/15-6-1959, με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρ. 172, Ν. 3463/2006 και άρθρ. 72, Ν. 3852/2010), 

στην οποία απόφασή της πρέπει να ορίζεται και η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού, 

που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου από την ημερομηνία της σχετικής 

απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή και δέον να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της 

λήξεως του οικονομικού έτους. 

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε, όπως ορίσετε τον μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσής 

μας Σαρικά Εμμανουήλ του Σταματίου ως υπόλογο, ο οποίος θα επιμεληθεί και θα 

διαχειριστεί το ποσό των 255 € προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και να 

αποδώσει λογαριασμό σύμφωνα με τα ισχύοντα στην σχετική νομοθεσία». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων κ. 

Μπαρδακά Τσαμπίκου) 

 

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/88550/20-10-2016 της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου,  
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 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον κ. Σαρικά Εμμανουήλ του Σταματίο, μόνιμη υπάλληλο της Διεύθυνσης 

Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων, ως υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής ποσού διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (255,00 €) σε βάρους του 

Κ.Α. 70-6321.0001 «Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων», που θα εκδοθεί για την 

πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, προκειμένου να τεθεί σε κυκλοφορία το νέο επιβατικό 

οχήματος μάρκας SCODA-FABIA που προμηθεύτηκε ο Δήμος Ρόδου από τον Ο.Δ.Δ.Υ για 

χρήση από τη Δ/νση Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου 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 31η  

Νοεμβρίου 2016. 

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

Επιτροπής αριθ. 415/2016 (ΑΔΑ:61ΡΩΩ1Ρ-ΙΦ5), η οποία συνοδεύεται από την 

προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον 

σχετικό Κ.Α. 70-6321.0001 (Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων), 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 5
ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)               Απόφ. 424/2016  (Α.Δ.Α: 7ΔΧ9Ω1Ρ-ΘΣΕ)   

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ποσού 40,00 € για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχήματος μάρκας Scoda-Fabia, 

επιβατικού αυτοκινήτου που προμηθεύτηκε ο Δήμος Ρόδου από τον Ο.Δ.Δ.Υ.  

(Υπόλογος υπάλληλος Ποντίκας Σάββας) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & μηχανημάτων Δήμου Ρόδου με αριθ. 

πρωτ.: 2/88568/20-10-2016) 
 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου 

Υλικού & Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/88568/20-10-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος 

Προπληρωμής για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου  οχήματος  μάρκας Scoda-Fabia ,που 

προμηθεύτηκε ο Δήμος Ρόδου από τη Δ.Δ.Δ.Υ.  

Σας κάνουμε γνωστό ότι  ο Δήμος Ρόδου προμηθεύτηκε πρόσφατα ένα επιβατικό  

όχημα μάρκας SCODA-FABIA μέσω Δ.Δ.Δ.Υ. Προκειμένου να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας 

απαιτείται το εν λόγω όχημα να υποβληθεί στον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο από το 

Κ.Τ.Ε.Ο. Ρόδου. Για το σκοπό αυτό πρέπει να οριστεί μόνιμος υπάλληλος ως υπόλογος που 

θα προκαταβάλλει το απαιτούμενο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής ποσό των 

40€ . 

 Είναι λοιπόν απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ο προβλεπόμενος μηχανισμός έκδοσης 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του άρθρ. 32, παρ. 1 του ΒΔ 17.5/15-6-1959(ΦΕΚ 114 

τεύχος Α΄), με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρ. 172, Ν. 3463/2006 και άρθρ. 72, 

Ν. 3852/2010), στην οποία απόφασή της πρέπει να ορίζεται και η προθεσμία απόδοσης του 

λογαριασμού, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου από την ημερομηνία της 
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σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή και δέον να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα 

προ της λήξεως του οικονομικού έτους. 

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε, όπως ορίσετε τον μόνιμο  υπάλληλο της 

Διεύθυνσής μας Ποντίκα Σάββα  ως υπόλογο, ο  οποίος θα επιμεληθεί και θα διαχειριστεί το 

ποσό των σαράντα ευρώ (40 €), προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και να 

αποδώσει λογαριασμό σύμφωνα με τα ισχύοντα στην σχετική νομοθεσία.   

Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε: 00-6142.0026 «Αμοιβή για έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο 

και πιστοποίηση μηχανημάτων έργου (παράβολα και πιστοποίηση)».  

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων κ. 

Μπαρδακά Τσαμπίκου) 

 

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/88568/20-10-2016 της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον κ. Ποντίκα Σάββα, μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων, ως υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ποσού σαράντα ευρώ (40,00 €) σε βάρους του Κ.Α. 00-6142.0026 «Αμοιβή για έλεγχο 

Κ.Τ.Ε.Ο. και πιστοποίηση μηχανημάτων έργου (παράβολα και πιστοποίηση)», που θα 

εκδοθεί για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. που απαιτείται να περάσει το  επιβατικό 

όχημα μάρκας SCODA-FABIA που προμηθεύτηκε ο Δήμος Ρόδου από τον Ο.Δ.Δ.Υ για 

χρήση από τη Δ/νση Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου 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 30η  

Νοεμβρίου 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 (Αμοιβή για έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. και πιστοποίηση μηχανημάτων 

έργου), 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 6
ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)               Απόφ. 425/2016  (Α.Δ.Α: 6ΕΔ9Ω1Ρ-ΒΒΑ)   

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων για τη διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικού 

του Δήμου Ρόδου έτους 2016». 

(Εισήγηση Τμήματος  Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, με 

αρ. πρωτ. 2/88676/20-10-2016) 
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O Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 2/88676/20-10-2016, ως 

κατωτέρω: 

 

«Θέμα :  Κατάρτιση όρων και  Έγκριση  μελέτης,   για τη διεξαγωγή  Ανοικτού ηλεκτρονικού   

διαγωνισμού για τη «προμήθεια Γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού του Δήμου Ρόδου»  έτους 2016 

Παρακαλούμε όπως   : 

Να προβείτε στην  έγκριση της μελέτης και τη κατάρτιση των όρων της διακήρυξης  για την 

«προμήθεια Γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ρόδου  

έτους 2016». 

 

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

 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τη μελέτη και τους 

όρους του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γάλακτος για τις 

ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ρόδου έτους 2016», κλήθηκαν από 

τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/88676/20-10-2016 του τμήματος προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Την παράγραφο 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την 

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους για τις ανάγκες διεξαγωγής Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γάλακτος για τις ανάγκες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ρόδου», προϋπολογιζόμενης αξίας 184.709,63 

ευρώ (με Φ.Π.Α. 13%), ως κατωτέρω: 

 

«ΟΡΟΙ   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  

ΤΗN   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ» 

  

Έχοντας υπ όψιν : 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για «δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ» 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010  «ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»    

3. Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ.  

       114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

4. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

5. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις>> 
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6. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων» 

7. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) 

8. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 53361/2-10-2006 : Παροχή 

μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής 

Ιατρικής. 

9.   Τις διατάξεις του ΦΕΚ Β Αρ. Φύλλου 1503/11- 10-2006 

10.  Τις διατάξεις του ΦΕΚ Β Αρ. Φύλλου 1323/30-07-2007 

11. Τις διατάξεις του ΦΕΚ Β Αρ. Φύλλου 990/28- 05-2008 

12. την  554/2016  απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια  

Γάλακτος .   

13. την υπ΄ αριθμό 1758/2016 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων  

14. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έχει εκδοθεί. 

15. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στους  Κ.Α. 15-6063.0001, 20-6063.0001, 

30-6063.0001, 35-6063.0001, 40-6063.0001, 45-6063.0001,  70-6063.0001 του οποίου 

υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση  2.000,00 €, 61.000,00 €, 36.000,00 €, 20.000,00 €,  

5.000,00 €, 1.000,00 €, 60.000,00 αντίστοιχα . 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

Τη διενέργεια Ηλεκτρονικού ανοιχτού    διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που 

αφορά την προμήθεια Γάλακτος των εργαζομένων του Δήμου   , ενδεικτικού 

προϋπολογισμού   184.709,63 € (με  Φ.Π.Α.13%) , σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης και με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής στο σύνολο των ειδών . Η 

προμήθεια  θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους  

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάση τιμής στο σύνολο των ειδών,  όπως αναφέρονται στη μελέτη του διαγωνισμού  και 

στο παράρτημα Δ 

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 ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον  είκοσι δύο 

(22)  ημερών από την ημερομηνία  δημοσίευσης στο ΚΗΔΜΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 1
α
. του 

άρθρου 121 του Ν. 4412/2116 . 

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  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΙ. Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στην τεχνική έκθεση 

και στη σχετική μελέτη  του Δήμου Ρόδου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης 

αυτής. 

 

Α2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚ
Η 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Αριθμός 
CPV 
 

 

 

Διαδικτυακή πύλη 
www.Promitheus.aov.ar 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

……../……./2016 ……../………/201
6 15:00 

……/……
/2016 
15:00 

15511000-3 

 

 

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. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο. 
 
Α3. Δεκτοί στον διαγωνισμό 

Στον 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 του 

Δήμου.  

Προϋποθέσεις νια τη δυνατότητα συμμετοχής  στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό: 

Για την 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 τον 

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 

http://www.dromitheus.aov.ar/
http://www.dromitheus.aov.ar/
http://www.promitheus.gov.gr/
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η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 

Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 

εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT 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  για τις δημόσιες συμβάσεις , 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 βάση του Ν. 

4412/2016. 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 

 

1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ίση προς το 2% του συνολικού προϋπολογισμού 

χωρίς Φ.Π.Α.  βάση του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016  δηλαδή 3269,20.,  ισχύουσα ένα μήνα 

μετά  την ισχύ της προσφοράς. (Οι προσφορές ισχύουν μέχρι  3 μήνες μετά τη καταλυτική 

ημερομηνία των προσφορών)   

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ως προκαταρτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν  δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 93 

του Ν. 4412/2016, όπου ο Οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότ: 

Α)  Δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους : 

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 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 26
ης

 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 10
ης

 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 

 

Β) Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης  

Γ) δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό συμβιβασμό 

ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

Δ) Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

Δ) Δε σύναψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρεβλωση του 
αναταγωνισμού. 
Ε) Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατα την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης   παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης  σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις. 
ΣΤ) Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφίβολων 
την ακεραιότητα του. 
Ζ) Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας . 
Η) Διαθέτει την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της 
σύμβασης . 

3) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο 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. 
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4)Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να 

παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του έξοδα  

5) Υπεύθυνη δήλωση 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. 

6)  Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με 

τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

7) υπεύθυνη δήλωση ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο 

και σε κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου 

Ρόδου. 

8) υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι 

ασφαλισμένο το προσωπικό της επιχείρησης. 

9) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το προσφερόμενο γάλα έχει παραχθεί από 

βοοειδή που δεν διατρέφονται με μεταλλαγμένα προϊόντα. 

10) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το γάλα που παράγουν είναι ασφαλές, 

άριστης ποιότητας, δεν βλάπτει την υγεία των καταναλωτών και δεν περιλαμβάνεται 

σε λίστες προϊόντων GMO (γενετικά τροποποιημένα προϊόντα)   

 

οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 

προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή 

που συμετέχει στην ένωση. 

 

Κατά το σταδιο της κατακύρωσης μόνο ο μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται να 

υποβάλει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη από 10 ούτε μεγαλύτερη από 20 

ημέρες ) από την κοινοποίηση της ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων 

των δικαιολογητικών ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  

των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου. Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει και 

ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού, σε μορφή αρχείου pdf στον φάκελο 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»   

 

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο Προσωρινός μειοδότης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) είναι τα εξής:  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Που θα περιλαμβάνει τα εξής : 

A.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης 

της αριθμ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

B.  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 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). 

C.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

D.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της 

αριθμ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
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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). 

E. 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. 

 

2)  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. 

 

3) 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. 

4) 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. 

5)  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 θα οδηγεί σε 

αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 

. 

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  ,  

 

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

β)   Πιστοποιητικό ως παράγραφος 3 και 4 των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 

α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  

συμμετέχει στην ένωση,  
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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 τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, 

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 

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 

 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. 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. 
 

 

2. 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. 

 

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 δικαιολογητικά καθώς και την τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον 

προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

 

I. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν 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,  

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 και 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 . 

http://www.promitheus.gov.gr/
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II. Τεχνική προσφορά 
 

Στον (υπο) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την 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. 

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 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 

                                                 
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 
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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. 

Δεκτές  στο διαγωνισμό γίνονται οι προσφορές των  προμηθευτών που υποβάλουν 

προσφορά για το σύνολο της προμήθειας του Δήμου όπως αναφέρεται στη σχετική 

μελέτη του διαγωνισμού, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Τιμές: 

Για το Γάλα   θα εισάγετε αριθμητικά τη τιμή μονάδος εκάστοτε προϊόντος και η 

κατακύρωση θα γίνεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάση τιμής στο σύνολο των ειδών.  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

3.Τρόπος πληρωμής 

Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της παραδοτέας ποσότητας , 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 2016. 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 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους  ότι ο ανάδοχος της προμήθειας  

βαρύνεται με κράτηση για φόρο εισοδήματος σε ποσοστό 4%, κράτηση σε ποσοστό 0,06% 

επί της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, καθώς και με το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, καθώς και με 

κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

4.Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης - Διευκρινήσεις 

                                                                                                                                            
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. 
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4.1) 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. 

4.2)Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 

προσφοράς. 

4.3)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 3 μήνες μετά τη καταλυτική ημερομηνία των προσφορών . Προσφορά που ορίζει χρόνο 

ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο υπολογισμός του χρονικού διαστήματος 

αρχίζει από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

7. Εγγυήσεις 
 

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 : A4 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 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α., νόμος 4412/2016. 

- 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 στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης . 

- 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 άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 
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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. 
 
 
 

                                                 
3 Αυτό εναλλακτικά μπορεί να γίνει: Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», OL συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ϋα λάβουν σχετική 

ενημέρωση μέσω του συστήματος. Προκειμένου δε να λάβουν γνώση του περιεχομένου των προσφορών που 

υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, η υπηρεσία ϋα τους ειδοποιήσει σχετικά για το χρόνο και τον χώρο που ϋα πρέπει να 

προσέλϋουν για το σκοπό αυτό 
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Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 

Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη-κατακύρωση 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής στο σύνολο των ειδών     και στην περίπτωση που θα 

υπάρχουν ίδιες τιμές  ανάμεσα σε προμηθευτές   θα  διενεργείται κλήρωση με όρους που θα 

τεθούν από την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε 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. 
 

1. 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 διενέργεια κλήρωσης μεταξύ τους σε περίπτωση ισότιμων προσφορών 

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. 

2. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλεται ηλεκτρονικά σχετική 

ανακοίνωση. Σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι ημερών από τη κοινοποίηση 

της ειδοποίησης πρέπει να υποβάλει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 

δικαιολογητικών ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού  των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 καθώς και για τη πλήρωση 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου. Η υποβολή των 

δικαιολογητικών θα γίνει και ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού, σε μορφή αρχείου 

pdf στον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».  Τα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία  και σε έντυπη μορφή μέσα σε τρεις (3) 

ημέρες από τη από την ηλεκτρονική τους υποβολή σε σφραγισμένο φάκελο. Στο 

φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, 

ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας, ο αριθμός και ο πλήρης τίτλος της 

διακήρυξης και τα στοιχεία του προσωρινού ανάδοχου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, ΑΦΜ κ.λ.π.) 

3. Αφού ελεγχθούν τα δικαιολογητικά Κατακύρωσης από την αρμόδια Επιτροπή 

συντάσσεται πρακτικό το οποίο διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή η οποία 

αποφασίζει είτε για τη κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για τη 

κατακύρωση της σύμβασης. 

4. Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται εντός  δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της κατακυρωτικής απόφασης να προσέλθει στα γραφεία 

του Δήμου Ρόδου για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική 

καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Εάν ο προμηθευτής 

δεν  προσέλθει μέσα σε αυτή την προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης ή δε 

προσκομίσει την εγγυητική καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται για αυτόν οι 

προβλοπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις. 
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5. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της από το Δήμαρχο και τον αναδοχό 

της προμήθειας.     

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία όχι λιγότερη των  δέκα (10) 

ημερών και όχι μεγαλύτερη των είκοσι 20) 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.  Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

ζ.  Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

η.  Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

θ.  Τον τρόπο πληρωμής . 

ι.  Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

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 και 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  

      Η ισχύς της σύμβασης θα είναι από τη λήξη των διαδικασιών ως 31/12/2017. 

 

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 (προ της υπογραφής της σύμβασης )  

1.οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις − προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του 

Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο 

φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

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 
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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 σε δέκα ήμερες από την ανάρτηση της 

πρ4οκύρηξης στο ΚΗΔΜΗΣ . Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

(Οικονομική Επιτροπή) και η σχετική απόφαση εκδίδεται  μέσα σε δέκα πέντε (15) εργάσιμες 

ημέρες. 

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 10 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  δέκα  

(10) 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 πέντε  (15) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας 

υποβολής ενστάσεων. 

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. 
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Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 
 

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)  
 

Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

Ε1. Παραλαβή των υλικών Χρόνος-Τόπος- Τρόπος παράδοσης 

 

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής 

παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 208 και 209 του Ν. 4412/2016 

Για το Δήμο Ρόδο οι ποσότητες των ειδών  θα γίνεται σταδιακά στις εγκαταστάσεις των 

αμαξοστασίων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ρόδου   που θα υποδειχθούν στον 

ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει αδαπάνως στο χώρο των Δημοτικών 

Αμαξοστασίών του Δήμου Ρόδου, ειδικά ψυγεία τα οποία θα διατηρούν το γάλα σε 

θερμοκρασία 4-6°C. Στα ψυγεία αυτά κάθε πρωί θα τοποθετούνται από το προσωπικό του 

αναδόχου οι ημερήσιες ποσότητες γάλακτος, που θα διανέμονται στο δικαιούμενο προσωπικό 

του Δήμου 

  Ο Δήμος Ρόδου δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων  που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και αυτό διότι ο Δήμος  θα χορηγήσει το γάλα 

από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/12/2017 στους δικαιούχους .  

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες  που θα υποδειχθούν στον 

ανάδοχο. 
 

Ε2. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών στον προμηθευτή θα γίνεται  σταδιακά 

με τη προσκόμιση των τιμολογίων  με βάση τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 

200 του Ν. 4412/2016. Ο προμηθευτής  θα πληρώνεται 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 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει στο Ν. 4412/2016.  
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ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

1. Η αναλυτική διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα του Δήμου www.rhodes.gr και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ και του 

ΚΗΔΜΗΣ. 

2. 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. 

3. Η διακήρυξης θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. 

4. Από την 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 

 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 

του Ν. 4412/2016,  του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν». 

    

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

«TEXNIKH EKΘΕΣΗ                          

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προμήθεια φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη των 

αναγκών του δικαιούμενου προσωπικού, που εργάζεται στο Δήμο Ρόδου. 

Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και η ανάθεση για την εκτέλεση της προμήθειας θα 

είναι σύμφωνες με τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν. 

 

Ο καθορισμός της παροχής μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζομένους των ΟΤΑ, 

συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος, περιγράφεται στην ΚΥΑ 53361 (ΦΕΚ 

1503Β/11.10.2006) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και 

μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις ΚΥΑ ΤΤ 36586 (ΦΕΚ 

1323Β/30.7.2007) και ΚΥΑ οικ. 31119 (ΦΕΚ 990Β/28.5.2008). Η παροχή γάλακτος στους 

εργαζομένους πρέπει επίσης να είναι σύμφωνη και με τη Σ.Σ.Ε., που βρίσκεται εν ισχύ. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των ειδών, η φόρτωση και η εκφόρτωση, καθώς 

και η μεταφορά των ειδών στους χώρους και κατά το χρόνο που ορίζονται στη Συγγραφή 

Υποχρεώσεων και στην Τεχνική Περιγραφή, κατόπιν συνεννόησης με τον ανάδοχο. Ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη 

μεταφορά και παράδοση των παραπάνω ειδών. Ειδικότερα το γάλα θα διακινείται σε 

συνθήκες ψύξης, με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα, τα οποία θα διαθέτουν 

καταγραφικά θερμόμετρα. 

Τα είδη με τα χαρακτηριστικά τους και οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική 

Περιγραφή της παρούσας μελέτης. 

Οι ποσότητες του γάλακτος είναι ενδεικτικές και μπορεί να υπάρξει αυξομείωση είτε λόγω 

σύνταξης υπαλλήλων, είτε λόγω λήξη της σύμβασης υπαλλήλων ορισμένου χρόνου κλπ. με 

συνέπεια να μην είναι υποχρεωτική η παράδοση όλων των ποσοτήτων. Για την όσο το δυνατό 

http://www.dimosvisaltias.gr/
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ακριβέστερο αριθμό υπαλλήλων θα υπάρχει ενημέρωση από την Δ/νση προσωπικού σε 

εβδομαδιαία βάση. 

Επίσης  οι ποσότητες μπορεί να μειωθούν ανάλογα με την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης διότι, βάση πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ,δεν μπορεί να δοθούν ποσότητες 

προγενέστερες της σύμβασης και αυτό ισχύει επίσης και για τους υπαλλήλους ΙΔΟΧ της 

καθαριότητας διότι μπορεί μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης να έχει λήξει η 

σύμβαση εργασίας τους.   

Η παρούσα προμήθεια αφορά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως 

31-12-2017. Σε περίπτωση που οι ποσότητες ή ο προϋπολογισμός τελειώσουν νωρίτερα η 

σύμβαση λύνεται αυτομάτως. 

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχει το δικαίωμα να ελέγξει, εάν κρίνει απαραίτητο, δείγμα 

του προσφερόμενου προϊόντος ως προς τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Μη συμμόρφωση 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης, δίνει τη δυνατότητα στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής να μην 

παραλάβει το προϊόν και να προβεί σε δικές της ενέργειες. 

Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό έχουν ληφθεί από το εμπόριο. 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μετά από διεξαγωγή ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με 

κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον τηρούνται τα προδιαγεγραμμένα στα τεύχη 

του διαγωνισμού. 

         Το συνολικό ποσό του ενδεικτικού Προϋπολογισμού για το Δήμο Ρόδου ανέρχεται στα 

184.709,63 €,  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και έχει εγγραφεί στον Οικονομικό 

Προϋπολογισμό έτους  2016 του Δήμου Ρόδου, με Κ.Α. 15.6063.0001, 20.6063.0001, 

30.6063.0001, 35.6063.0001, 40-6063.0001, 45.6063.0001 και 70.6063.0001, στους οποίους 

υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 2.000,00 €,  61.000,00 €, 36.000,00 €, 20.000,00 €,  5.000,00 

€, 1.000,00 €, 60.000,00 € αντίστοιχα. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους». 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προμήθεια φρέσκου γάλακτος (CPV 

15511000-3) για την κάλυψη των αναγκών του δικαιούμενου προσωπικού, που εργάζεται στο 

Δήμο Ρόδου. 

 
Τα είδη και οι ποσότητες παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 

α/α Είδος 
Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσότητα 

Άτομα Ημέρες Μήνες Σύνολο 

1 

Φρέσκο γάλα παστεριωμένο, 

ομογενοποιημένο, πλήρες (λιπαρά 

3,50%) ή ελαφρύ (λιπαρά 1,50%) σε 

συσκευασία ενός λίτρου για 

ΜΟΝ,ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ Δομών(533 

Δικαιούχοι*19*12) 

 

Τεμάχια 

533 19 13 131.651 

131.651 

2  

Φρέσκο γάλα παστεριωμένο, 

ομογενοποιημένο, πλήρες (λιπαρά 

3,50%) ή ελαφρύ (λιπαρά 1,50%) σε 

συσκευασία ενός λίτρου για  ΙΔΟΧ 

Καθαριότητας (92 Δικαιούχοι) 

Τεμάχια 

92 19 6 10.488 

10.488 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Το υπό προμήθεια γάλα θα πρέπει να είναι φρέσκο γάλα αγελάδας, πλήρες (λιπαρά 

κατ’ ελάχιστον 3,5%) ή ημιαποβουτυρωμένο (λιπαρά 1,5%), παστεριωμένο και 

ομογενοποιημένο, σε συσκευασία εμφιάλωσης ενός (1) λίτρου με βιδωτό καπάκι ασφαλείας, 

οποιασδήποτε αναγνωρισμένης μάρκας, που διατίθεται στο Λιανικό Εμπόριο. 

Το γάλα θα έχει υποστεί το πολύ δύο παστεριώσεις. 

Οι προδιαγραφές του θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της ΥΑ 1100/87 (ΦΕΚ 

788Β/31.12.1987) «Κωδικοποίηση και μεταγλώττιση των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών με σύστημα κινητών φύλλων», όπως αυτή ισχύει σήμερα ενημερωμένη με τις 

τελευταίες αποφάσεις του Α.Χ.Σ., καθώς και με τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ, 94/71/ΕΚ και το 

Π.Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45Α/27.2.1995) «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που 

διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα.». 

Το γάλα θα είναι αγνό αγελαδινό, το οποίο θα διατηρεί τα φυσικά θρεπτικά συστατικά 

του (ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες, κ.λπ.), τα οποία θα 

αναγράφονται στην τυπωμένη ετικέτα αυτού. Επίσης το γάλα δεν θα περιέχει γενετικά 

τροποποιημένο υλικό, οι πρώτες και οι βοηθητικές ύλες παρασκευής του δεν θα περιέχουν 

γενετικά τροποποιημένο υλικό και για την παραγωγή του δεν χρησιμοποιούνται γενετικά 

τροποποιημένοι μικροοργανισμοί (GMOs). 

Το γάλα θα πρέπει να μην έχει ξένες ύλες και προσμίξεις και να είναι παραγωγής της 

ίδιας ημέρας με την ημέρα παράδοσης ή το πολύ της προηγούμενης από αυτήν. 

Στο προϊόν επίσης θα αναγράφεται το πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας, η 

ημερομηνία παστερίωσης-ανάλωσης, οι κωδικοί και γενικά όλα τα απαραίτητα εκείνα που 

αφορούν στον τρόπο συσκευασίας και παραγωγής (τόπος, χρόνος, παρτίδα). 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το γάλα θα πρέπει να ικανοποιεί, κατ’ ελάχιστο, τις 

παρακάτω αναφερόμενες Προδιαγραφές: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Φρέσκο γάλα αγελάδας πλήρες 

παστεριωμένο 

ομογενοποιημένο 

Φρέσκο γάλα αγελάδας 

ελαφρύ παστεριωμένο 

ομογενοποιημένο 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΛΙΠΑΡΑ 3,50% 1,50% 

pH > 6,6 - 6,87 > 6,6 - 6,87 

Δοκιμασία Φωσφατάσης - (αρνητικό) - (αρνητικό) 

Δοκιμασία Υπεροξειδάσης + (θετικό) + (θετικό) 

Ειδικό βάρος (στους 15°C) 1,028g/I 1,032g/l 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κολοβακτηρίδια (ανά ml) n=5, c=1, m=0, M=5 n=5, c=1, m=0, M=5 

Παθογόνα μικρόβια 
Απουσία σε 25g, n=5, c=0, 

m=0, M=0 

Απουσία σε 25g, n=5, c=0, 

m=0, M=0 

Περιεκτικότητα σε μικρόβια στους 

21°C (μετά από επώαση 5 ημερών 

στους 6°C) ανά ml 

n=5, c=1, m=5 x 10
4
, 

Μ=5 x 10
5
 

n=5, c=1, m=5 x 10
4
, 

Μ=5 x 10
5
 

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ανά 100g προϊόντος 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ≥ 63Κcal (263,77KJ) ≥ 45Κcal (188,41KJ) 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ≥ 3g ≥ 3g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ≥ 4,7g ≥ 4,7g 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ≥ 120mg ≥ 120mg 

ΦΩΣΦΟΡΟΣ ≥ 90mg ≥ 90mg 
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ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ A, B1 ,B2 ,B6 ,B12 ,C ,D, E A, B1 ,B2 ,B6 ,B12 ,C ,D, E 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Αεροστεγής συσκευασία γυάλινη, PVC ή χάρτινη ειδική για τρόφιμα, χωρητικότητας 1 λίτρου, με 

βιδωτό καπάκι ασφαλείας 

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Από ημερομηνία παραγωγής + 4 ημέρες + 4 ημέρες 

Συνθήκες Συντήρησης 1 - 6°C 1 - 6°C 

 
όπου: n, ο αριθμός μονάδων δειγματοληψίας που αποτελούν το δείγμα. 

m, η τιμή κατωφλίου του αριθμού των βακτηρίων. Το αποτέλεσμα θεωρείται 

ικανοποιητικό αν σε καμιά μονάδα δειγματοληψίας ο αριθμός των βακτηρίων δεν 

υπερβαίνει το m. 

Μ, η οριακή τιμή του αριθμού των βακτηρίων. Το αποτέλεσμα θεωρείται ως μη 

ικανοποιητικό αν σε μία ή περισσότερες μονάδες δειγματοληψίας ο αριθμός των 

βακτηρίων είναι τουλάχιστον ίσος προς Μ. 

c, ο αριθμός μονάδων δειγματοληψίας, των οποίων ο αριθμός των βακτηρίων μπορεί 

να κυμαίνεται μεταξύ m και Μ. Το δείγμα θεωρείται ακόμα αποδεκτό αν στις άλλες 

μονάδες δειγματοληψίας ο αριθμός βακτηρίων δεν υπερβαίνει το m. 

 

Το προϊόν θα προέρχεται από εργοστάσια, τα οποία θα έχουν εγκεκριμένη 

εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου (σήμα καταλληλότητας) για 

τη διασφάλιση της ποιότητας αυτού. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των προϊόντων 

τους (π.χ. συσκευασία, βάρος συσκευασμένων προϊόντων, ποσότητες, εργοστάσιο 

παρασκευής, φυσικοχημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά, θρεπτικά συστατικά κ.λπ.). 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει αδαπάνως στο χώρο του Δημοτικού 

Αμαξοστασίου του Δήμου Ρόδου, ειδικά ψυγεία τα οποία θα διατηρούν το γάλα σε 

θερμοκρασία 4-6°C. Στα ψυγεία αυτά κάθε πρωί θα τοποθετούνται από το προσωπικό του 

αναδόχου οι ημερήσιες ποσότητες γάλακτος, που θα διανέμονται στο δικαιούμενο προσωπικό 

του Δήμου. Το προσωπικό αυτό ανέρχεται στα 625 άτομα περίπου (533 μόνιμοι υπάλληλοι, 

υπάλληλοι με σύμβαση ΙΔΑΧ και συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου kai 92 ΙΔΟΧ της 

Καθαριότητας). Ο αριθμός του δικαιούμενου προσωπικού δεν είναι σταθερός και ο ανάδοχος 

θα ενημερώνεται από τις υπηρεσίες του Δήμου για τις εκάστοτε ανάγκες. Η διανομή θα 

γίνεται από υπαλλήλους του Δήμου. Η συντήρηση των ειδικών ψυγείων και η διατήρησή 

τους σε καλή λειτουργική κατάσταση είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Σε 

περίπτωση που κάποιο ψυγείο υποστεί βλάβη με συνέπεια τη δυσλειτουργία ή τη διακοπή 

λειτουργίας αυτού, ο ανάδοχος υποχρεούται αδαπάνως αφενός να το αντικαταστήσει άμεσα 

και αφετέρου να αντικαταστήσει την ποσότητα των αποθηκευμένων σε αυτό ειδών εντός μίας 

(1) ημέρας. Τα ειδικά ψυγεία θα απεγκατασταθούν από τον ανάδοχο μετά τη λήξη της 

σύμβασης. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού ως μέρος της 

τεχνικής προσφοράς τους τα ακόλουθα: 

i. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, Άρθρο 8, στην οποία θα αναγράφεται ρητώς 

αφενός ότι οι προδιαγραφές του προσφερόμενου γάλακτος (πλήρες και ελαφρύ) 

καλύπτουν τις απαιτήσεις των τευχών του διαγωνισμού και αφετέρου ότι το 

προσφερόμενο γάλα έχει υποστεί το πολύ δύο παστεριώσεις, δεν περιέχει γενετικά 

τροποποιημένο υλικό, οι πρώτες και οι βοηθητικές ύλες παρασκευής του δεν περιέχουν 

γενετικά τροποποιημένο υλικό και για την παραγωγή του δεν χρησιμοποιήθηκαν 

γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί (GMOs). 

 

ii. Πίνακες με τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου γάλακτος (πλήρες και ελαφρύ), 

στους οποίους θα αναγράφονται οι τιμές και τα όρια σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, 



68 

 

και οι οποίοι θα καταδεικνύουν τη συμφωνία μεταξύ των χαρακτηριστικών του 

προσφερόμενου γάλακτος και των προδιαγραφόμενων στα ως άνω. 

iii. Δείγμα του προσφερόμενου γάλακτος (πλήρες και ελαφρύ), το οποίο θα συνοδεύεται 

από ανάλυση από αναγνωρισμένο εργαστήριο. Δείγμα της ετικέτας του 

προσφερόμενου γάλακτος. 

iv. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO. 

v. Πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την ορθή λειτουργία συστήματος ανάλυσης 

κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) της εταιρείας παραγωγής, 

επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησης του προϊόντος. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου και καμία 

υποχρέωση δεν θα έχει ο Δήμος έναντι του αναδόχου σε περίπτωση που δεν προμηθευτεί τις 

ποσότητες που αναφέρονται στη μελέτη. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται ημερησίως κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ανάλογα 

με τις ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό έχουν ληφθεί από το 

εμπόριο. 

 

 
 

 

α/α Είδος 
Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδος 

(€) 

Αξία (€) 
Άτομα Ημέρες Μήνες Σύνολο 

1 

Φρέσκο γάλα παστεριωμένο, 

ομογενοποιημένο, πλήρες 

(λιπαρά 3,50%) ή ελαφρύ 

(λιπαρά 1,50%) σε 

συσκευασία ενός λίτρου για 

ΜΟΝ,ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ 

Δομών(533 

Δικαιούχοι*19*12) 

Τεμάχια 

533 19 13 131.651 

131.651 1,15 151.398,65 

2  

Φρέσκο γάλα 

παστεριωμένο, 

ομογενοποιημένο, πλήρες 

(λιπαρά 3,50%) ή ελαφρύ 

(λιπαρά 1,50%) σε 

συσκευασία ενός λίτρου για  

ΙΔΟΧ Καθαριότητας (92 

Δικαιούχοι) 

Τεμάχια 

92 19 6 10.488     

10.488 1,15 12.061,20 

    Μερικό σύνολο  163.459,85 

    ΦΠΑ 13% (€) 21.249,78 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 184.709,63 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ  

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) 

 

 

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 προμήθεια 

Γάλατος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ρόδου έτους 2016  

σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό ............./…….-…..-2016 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. 
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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 τη  προμήθεια 

Γάλατος   για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού    του Δήμου Ρόδου έτους 2016   

του ή της  …………………………………σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό απόφαση 

κατακύρωσης  ............./…….-…..-2016  και το οποίο θα καλύπτει το 5% 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.  

 

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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό έχουν ληφθεί από το 

εμπόριο. 

 

 

α/α Είδος 
Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδος 

(€) 

Αξία (€) 
Άτομα Ημέρες Μήνες Σύνολο 

1 

Φρέσκο γάλα παστεριωμένο, 

ομογενοποιημένο, πλήρες 

(λιπαρά 3,50%) ή ελαφρύ 

(λιπαρά 1,50%) σε συσκευασία 

ενός λίτρου για ΜΟΝ, ΙΔΑΧ και 

ΙΔΟΧ Δομών(533 

Δικαιούχοι*19*12) 

Τεμάχια 

533 19 13 131.651 

131.651   

2  

Φρέσκο γάλα παστεριωμένο, 

ομογενοποιημένο, πλήρες 

(λιπαρά 3,50%) ή ελαφρύ 

(λιπαρά 1,50%) σε συσκευασία 

ενός λίτρου για  ΙΔΟΧ 

Καθαριότητας (92 Δικαιούχοι) 

Τεμάχια 

92 19 6 10.488   

10.488   

    Μερικό σύνολο   

    ΦΠΑ 13% (€)  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)  

 
                                                                                               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

  ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

ΘΕΜΑ 7
ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)              Απόφ. 426/2016  (Α.Δ.Α: 6ΦΓΔΩ1Ρ-ΝΥΞ)   

Νομική υποστήριξη του πρώην Χωρικού Αντιδημάρχου Δ.Ε. Λινδίων και Νότιας 

Ρόδου και νυν Αντιδημάρχου Μιχαήλ Παλαιολόγου από τον Νομικό Σύμβουλο του 

Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριου, ο οποίος θα παραστεί στο Τριμελές 

Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 02-11-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη μετά από 

αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αριθ. 

πρωτ:2/88707/20-10-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου 

του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/88707/20-10-2016, ως 

κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Νομική υποστήριξη του πρώην  χωρικoύ Αντιδήμαρχου της Δημοτικής 

Κοινότητας Λίνδου κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου.  

ΣΧΕΤ:  Η με αριθμό πρωτ. 2/88507/19-10-2016 αίτησή του. 
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1. Σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 244 Ν. 3852/2010, όπως η περίπτωση 

αυτή αντικαταστάθηκε ως με το άρθρ. 51 του Ν. 3979/2011, η δε μέσα σε " " φράση 

προστέθηκε στο τέλος του τρίτου εδαφίου  με το άρθρο 12 παρ. 7  Ν. 4071/2012 «Οι δήμοι 

και οι περιφέρειες υποχρεούνται στη νομική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε 

αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για 

αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι 

στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον 

τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας. Η εκπροσώπηση συντελείται 

από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο 

δήμαρχο ή περιφερειάρχη, ύστερα από απόφαση της οικονομικής επιτροπής «και θετική 

εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας». Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια 

έμμισθη εντολή η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις 

διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του ν.3852/2010, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω διατάξεις 

εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.». 

2. Από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να 

παρέχουν στους υπαλλήλους τους νομική υποστήριξη ενώπιον των δικαστηρίων, όταν έχει 

ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη για αδικήματα που φέρονται ότι έχουν διαπράξει κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους. Η νομική υποστήριξη παρέχεται μετά από αίτηση του 

υπαλλήλου προς τον οικείο Δήμαρχο, εφόσον δεν πρόκειται για ποινική δίωξη που ασκήθηκε 

συνεπεία καταγγελίας από μέρους της υπηρεσίας του, συνίσταται δε σε υπεράσπιση του 

υπαλλήλου ενώπιον των δικαστηρίων από νομικό σύμβουλο του Δήμου με πάγια έμμισθη 

εντολή. Για τη νομική υποστήριξη του υπαλλήλου αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή μετά 

από θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

3. Στην προκειμένη περίπτωση με το με αριθμό 646/2016 κλητήριο θέσπισμα της 

Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου, ο πρώην  χωρικός Αντιδήμαρχος της Δημοτικής 

Κοινότητας Λίνδου κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου κλήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον του Τριμελούς 

Πλημμελειοδικείου Ρόδου στις 02-11-2016 για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι ως χωρικός 

Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου στη Λίνδο Ρόδου,  στις 09-04-2014 δια 

των εντολών του προκάλεσε έμμεση βλάβη του περιβάλλοντος και ειδικότερα: Στον 

ανωτέρω τόπο, συγκεκριμένα στο πλάτωμα πάνω από το λιμανάκι του Αγίου Παύλου και 

κατά τον ανωτέρω χρόνο, με την ανωτέρω ιδιότητα του, έδωσε εντολή σε υπαλλήλους του 

Δήμου Ρόδου να απορρίψουν κλαδιά σε άτυπη χωματερή που βρίσκεται εντός του 

κηρυγμένου Αρχαιολογικού Χώρου Λίνδου, με συνέπεια λόγω της αισθητικής υποβάθμισης 

του χώρου να προκληθεί έμμεση βλάβη του αρχαίου μνημείου της Ακρόπολης της Λίνδου 

και του περιβάλλοντα αυτής χώρου. Κατά   παράβαση   των   άρθρων   1, 12, 14, 26§1α 

,27§1, 51, 53, 57,59, 79  Π.Κ. και 1,2 περ.β΄,αα’,10§1, 14, 56§1α Ν.3028/2002. Η εκδίκαση 

του κλητήριου αυτού θεσπίσματος προσδιορίστηκε για τις 02-11-2016.   

4. Με την παραπάνω σχετική από 19-10-2016 αίτησή του ο κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου ζητά 

να τύχει της νομικής υποστήριξης και να παραστεί με νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου 

στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 02-11-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη 

μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, λόγω προφανώς οικονομικών δυσκολιών 

και λόγω του ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραπάνω διάταξης, αφού κατηγορείται 

λόγω της ιδιότητάς του ως πρώην χωρικό Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου, 

κατηγορία που άδικα του αποδόθηκε. Για το λόγο αυτό εισηγούμαι να αποφασίσει θετικά η 

Οικονομική Επιτροπή και να ορίσει εμένα να υπερασπιστώ τον πρώην χωρικό Αντιδήμαρχο 

της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου. 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημ.) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 

σχετικά. 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την γνωμοδότηση με αρ. πρωτ.: 2/88707/20-10-2016 του Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, 

 Την με αρ. πρωτ. 2/88507/19-10-2016 αίτηση του κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει την παράσταση του έμμισθου Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, με πάγια 

αντιμισθία, κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, και δίνει την εντολή και το δικαίωμα στον 

ανωτέρω για να παραστεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις  02/11/2016 ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να 

εκπροσωπήσει και να υπερασπιστεί νομικά τον πρώην χωρικό Αντιδήμαρχο της Δημοτικής 

Κοινότητας Λίνδου κ.Μιχαήλ Παλαιολόγου, αφού κατηγορείται λόγω της ιδιότητάς του ως 

πρώην Αντιδήμαρχος Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 8
ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)              Απόφ. 427/2016  (Α.Δ.Α: 6ΗΞΗΩ1Ρ-9ΥΒ)  

Νομική υποστήριξη του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Λίνδου Δ.Ε. Λινδίων 

κ. Γεωργίου Ελευθερίου από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. 

Σαλαμαστράκη Δημήτριου, ο οποίος θα παραστεί στο Τριμελές 

Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 02-11-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη μετά 

από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αριθ. πρωτ: 

2/88747/20-10-2016) 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου 

του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/88747/20-10-2016, ως 

κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Νομική υποστήριξη του πρώην Προέδρου της Τ.Κ. Λίνδου κ. Γεωργίου 

Ελευθερίου. 

ΣΧΕΤ:  Η με αριθμό πρωτ. 2/88745/20-10-2016 αίτησή του. 

1. Σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 244 Ν. 3852/2010, όπως η περίπτωση 

αυτή αντικαταστάθηκε ως με το άρθρ. 51 του Ν. 3979/2011, η δε μέσα σε " " φράση 

προστέθηκε στο τέλος του τρίτου εδαφίου  με το άρθρο 12 παρ. 7  Ν. 4071/2012 «Οι δήμοι 

και οι περιφέρειες υποχρεούνται στη νομική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε 

αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για 

αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι 

στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον 

τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας. Η εκπροσώπηση συντελείται 

από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο 

δήμαρχο ή περιφερειάρχη, ύστερα από απόφαση της οικονομικής επιτροπής «και θετική 

εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας». Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια 

έμμισθη εντολή η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις 

διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του ν.3852/2010, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω διατάξεις 

εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.». 

2. Από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να 

παρέχουν στους υπαλλήλους τους νομική υποστήριξη ενώπιον των δικαστηρίων, όταν έχει 

ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη για αδικήματα που φέρονται ότι έχουν διαπράξει κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους. Η νομική υποστήριξη παρέχεται μετά από αίτηση του 
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υπαλλήλου προς τον οικείο Δήμαρχο, εφόσον δεν πρόκειται για ποινική δίωξη που ασκήθηκε 

συνεπεία καταγγελίας από μέρους της υπηρεσίας του, συνίσταται δε σε υπεράσπιση του 

υπαλλήλου ενώπιον των δικαστηρίων από νομικό σύμβουλο του Δήμου με πάγια έμμισθη 

εντολή. Για τη νομική υποστήριξη του υπαλλήλου αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή μετά 

από θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

3. Στην προκειμένη περίπτωση με το με αριθμό 646/2016 κλητήριο θέσπισμα της 

Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου, ο πρώην  χωρικός Αντιδήμαρχος της Δημοτικής 

Κοινότητας Λίνδου κ. Γεώργιος Ελευθερίου κλήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον του Τριμελούς 

Πλημμελειοδικείου Ρόδου στις 02-11-2016 για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι ως πρώην 

Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου στη Λίνδο Ρόδου,  στις 09-04-2014 δια των 

εντολών του προκάλεσε έμμεση βλάβη του περιβάλλοντος και ειδικότερα: Στον ανωτέρω 

τόπο, συγκεκριμένα στο πλάτωμα πάνω από το λιμανάκι του Αγίου Παύλου και κατά τον 

ανωτέρω χρόνο, με την ανωτέρω ιδιότητα του, έδωσε εντολή σε υπαλλήλους του Δήμου 

Ρόδου να απορρίψουν κλαδιά σε άτυπη χωματερή που βρίσκεται εντός του κηρυγμένου 

Αρχαιολογικού Χώρου Λίνδου, με συνέπεια λόγω της αισθητικής υποβάθμισης του χώρου να 

προκληθεί έμμεση βλάβη του αρχαίου μνημείου της Ακρόπολης της Λίνδου και του 

περιβάλλοντα αυτής χώρου. Κατά   παράβαση   των   άρθρων   1, 12, 14, 26§1α, 27§1, 51, 

53, 57,59, 79  Π.Κ. και 1,2 περ.β΄,αα’,10§1, 14, 56§1α Ν.3028/2002. Η εκδίκαση του 

κλητήριου αυτού θεσπίσματος προσδιορίστηκε για τις 02-11-2016.   

4. Με την παραπάνω σχετική από 20-10-2016 αίτησή του ο κ. Γεώργιος Ελευθερίου ζητά 

να τύχει της νομικής υποστήριξης και να παραστεί με νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου 

στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 02-11-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη 

μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, λόγω προφανώς οικονομικών δυσκολιών 

και λόγω του ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραπάνω διάταξης, αφού κατηγορείται 

λόγω της ιδιότητάς του ως πρώην Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου, κατηγορία 

που άδικα του αποδόθηκε. Για το λόγο αυτό εισηγούμαι να αποφασίσει θετικά η Οικονομική 

Επιτροπή και να ορίσει εμένα να υπερασπιστώ τον πρώην Προέδρο της Δημοτικής 

Κοινότητας Λίνδου κ. Γεώργιος Ελευθερίου. 

 
(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημ.) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 

σχετικά., 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την γνωμοδότηση με αρ. πρωτ.: 2/88747/20-10-2016 του Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, 

 Την με αρ. πρωτ. 2/88745/20-10-2016 αίτηση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας 

Λίνδου κ. Γεωργίου Ελευθερίου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει την παράσταση του έμμισθου Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, με πάγια 

αντιμισθία, κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, και δίνει την εντολή και το δικαίωμα στον 

ανωτέρω για να παραστεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις  02/11/2016 ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να 

εκπροσωπήσει και να υπερασπιστεί νομικά τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου 

κ. Γεωργίου Ελευθερίου, αφού κατηγορείται λόγω της ιδιότητάς του ως Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου.  
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ΘΕΜΑ 9
ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)               Απόφ. 428/2016  (Α.Δ.Α: Ω3ΡΧΩ1Ρ-ΖΕ3)   

Λήψη απόφασης για την μη άσκηση έφεσης κατά της με αρ. Α224/2016 απόφασης του 

1
ου

 Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία έγινε 

δεκτή η αρ. καταθ. 65/2012 προσφυγή  της εταιρείας «Εμπορική Εισαγωγική Μπόνης 

Ε.Π.Ε». 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αριθ. 

πρωτ.: 2/89234/21-10-2016) 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου 

Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/89234/21-10-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Μη άσκηση ένδικου μέσου. 

 Στο Δήμο Ρόδου κοινοποιήθηκε στις 13-10-2016 η υπ’αρ. Α224/2016 απόφαση του 1
ου

 

Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία έγινε δεκτή η αρ. 

καταθ. 65/2012 προσφυγή  της εταιρείας «Εμπορική Εισαγωγική Μπόνης Ε.Π.Ε.» και 

ακυρώθηκαν εγγραφές στους υπ’αρ. 3542, 3553, 3544 και 3555/2012 χρηματικούς 

καταλόγους του Δήμου Ρόδου, συνολικού ποσού 7.224,64 ευρώ ως οφειλή ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. ετών 

2008 και 2009. 

 Η αιτιολογία της απόρριψης είναι αντιγραφή της υπ’αριθμ. 4504/2014 απόφασης της 

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε το φόρο αντισυνταγματικό και 

ανίσχυρο. 

 Κατόπιν αυτού και δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε νομοθετική ή νομολογιακή 

εξέλιξη που να θεμελιώνει λόγους εφέσεως και την άσκηση έφεσης, γνωμοδοτούμε  για την 

μη άσκηση έφεσης, ούτως ώστε καθιστάμενης της απόφασης τελεσίδικης, να διαγραφούν οι 

ως άνω βεβαιώσεις, σε αναμονή της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για την διαγραφή και 

όλων των άλλων γενικά και συνολικά βεβαιώσεων ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.».  

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου  κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου) 

 

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/89234/21-10-2016 της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α. Εγκρίνει την μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α224/2016 απόφασης 1
ου

 Τμήματος 

του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου με την οποία έγινε δεκτή η αρ. καταθ. 

65/2012 προσφυγή  της εταιρείας «Εμπορική Εισαγωγική Μπόνης Ε.Π.Ε.» για τον λόγο ότι η 

Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, έκρινε το φόρο αντισυνταγματικό και ανίσχυρο. 
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ΘΕΜΑ 10
ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)             Απόφ. 429/2016  (Α.Δ.Α: 6ΜΚΡΩ1Ρ-14Σ) 

Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής μετακίνησης Νομικού Συμβούλου του  Δήμου 

Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου στην Αθήνα στις 9-11-2016 στο Συμβούλιο 

Επικρατείας για την εκδίκαση υποθέσεων του Δήμου Ρόδου. 

(Εισήγηση Προϊσταμένου Νομικής Υπηρεσίας κ.Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αριθ. πρωτ: 

2/88939/20-10-2016) 

  

O Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/88939/20-10-

2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης μετακίνησης για δίκες στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας. 

Α) Με την υπ’αρ. 224/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η άσκηση 

Παρεμβάσεων του Δήμου Ρόδου ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ επί των αιτήσεων 

ακύρωσης 58/2014 και 1999/2014 του Σωματείου «Πρωτοβουλία για την προστασία του 

περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της Νότιας Ρόδου», υπέρ του κύρους α) της 

Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/19/2226/19-3-2014 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος (άδεια 

εγκατάστασης Θ.Η.Σ. Ν. Ρόδου της «ΔΕΗ Α.Ε.» και β) της 183950/5-11-2013 Υπουργού 

Περιβάλλοντος (Έγκριση περιβαλλοντικών όρων κατασκευής και λειτουργίας ΘΗΣ Ν. Ρόδου 

της «ΔΕΗ Α.Ε.»). 

 Οι παραπάνω παρεμβάσεις ασκήθηκαν από τον υπογράφοντα ως ορισθέντα 

πληρεξούσιο δικηγόρο και οι υποθέσεις επρόκειτο να εκδικασθούν αρχικά στις 26-11-2014 

(αρ. εκθ. 56,57), πλην όμως ύστερα από αυτεπάγγελτες αναβολές ορίσθηκε δικάσιμος η 9-11-

2016. 

 Κατόπιν αυτού θα πρέπει να εγκριθεί η διάθεση πίστωσης 300 ευρώ για την 

μετακίνηση στις 9-11-2016 του υπογράφοντα πληρεξουσίου δικηγόρου στο ΣτΕ (Αθήνα) για 

την εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας κ.Παπαγεωργίου 

Θεόδωρου) 

 

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/88939/20-10-2016 του Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου Ρόδου κ.Παπαγεωργίου Θεόδωρου, 

 το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

 

Εγκρίνει την παράσταση και την άδεια μετάβασης των έμμισθων νομικών Συμβούλων 

του Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου και του κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, 

από κοινού ή χωριστά στην Αθήνα και στο Συμβούλιο της Επικρατείας την 09/11/2016 

ή σε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο ημερομηνία, προκειμένου να εκδικαστεί η άσκηση του 

ένδικου μέσου Παρεμβάσεων του Δήμου Ρόδου ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ επί των 

αιτήσεων ακύρωσης 58/2014 και 1999/2014 του Σωματείου «Πρωτοβουλία για την 

προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της Νότιας Ρόδου», υπέρ του κύρους α) της 

Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/19/2226/19-3-2014 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος (άδεια 

εγκατάστασης Θ.Η.Σ. Ν. Ρόδου της «ΔΕΗ Α.Ε.» και β) της 183950/5-11-2013 Υπουργού 
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Περιβάλλοντος (Έγκριση περιβαλλοντικών όρων κατασκευής και λειτουργίας ΘΗΣ Ν. Ρόδου 

της «ΔΕΗ Α.Ε.»). 

 

Η διάθεση του ποσού για την πραγματοποίηση του ταξιδιού στην Αθήνα έγινε με την  υπ’ 

αριθμ. 415/2016 (Α.Δ.Α. 61ΡΩΩ1Ρ-ΙΦ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

  

 

ΘΕΜΑ 11
ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)             Απόφ. 430/2016  (Α.Δ.Α: ΩΗΑΑΩ1Ρ-75Ι)   

Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την «προμήθεια εξοπλισμού  νέου βρεφονηπιακού 

σταθμού Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού, Δήμου 

Ρόδου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 84.000,00 €. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 

16/89366/21-10-2016) 
 

O Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/89366/21-10-2016, ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα: με τίτλο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την «προμήθεια εξοπλισμού  νέου 

βρεφονηπιακού σταθμού Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, Δημοτικής Κοινότητας 

Κοσκινού, Δήμου Ρόδου»   

Η Ειδική Yπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη με αρ. πρωτ. 

3642/23-8-2016 πρόσκλησή της, (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ30, Α/Α ΟΠΣ: 1714) με τίτλο 

«Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας» καλεί ανάμεσα σε άλλους και το Δήμο 

Ρόδου για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και να 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών» 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο».  

Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που αφορούν στη 

δημιουργία νέων υποδομών κοινωνικής πρόνοιας και στην επέκταση και αναβάθμιση ήδη 

υφιστάμενων και ειδικότερα: 

α) Κατασκευή και εξοπλισμό υποδομών φροντίδας παιδιών όπως παιδικοί και    

βρεφονηπιακοί σταθμοί. 

β)  Επέκταση / αναβάθμιση υφιστάμενων δομών φροντίδας παιδιών 

   

Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης ο Δήμος Ρόδου προτίθεται να υποβάλει πρόταση για 

τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού 

Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού, Δήμου Ρόδου». 

Η πρόταση αφορά την ανέγερση και την προμήθεια εξοπλισμού του νέου Βρεφονηπιακού 

Σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού. 

Ο προϋπολογισμός για  την προμήθεια  του εξοπλισμού  είναι 84.000,00 με Φ.Π.Α 24%  

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή η έγκριση: 

Των τευχών δημοπράτησης για την «προμήθεια εξοπλισμού  νέου βρεφονηπιακού σταθμού 

Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού, Δήμου Ρόδου»  

προϋπολογισμού 84.000,00  με Φ.Π.Α 24%. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών  κ. Κωνσταντίνου 

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

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 
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Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τα τεύχη 

δημοπράτησης «προμήθειας εξοπλισμού νέου βρεφονηπιακού σταθμού Δημοτικής 

Ενότητας Καλλιθέας, Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού, Δήμου Ρόδου», κλήθηκαν από 

τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 16/89366/21-10-2016 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου,  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης για την 

«προμήθεια εξοπλισμού νέου βρεφονηπιακού σταθμού Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, 

Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού, Δήμου Ρόδου», προϋπολογιζόμενης αξίας 84.000,00 

ευρώ ως κατωτέρω: 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ   ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ  ΤΗN   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»   

     Έχοντας υπ όψιν : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για <<δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ>> 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 << ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και 

άλλες διατάξεις >>    

3. Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ.  

       114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

4. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

5. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις>> 

6. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 <<Σύσταση Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων>> 

7. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

8. την υπ΄ αριθμό 1758/2016 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.  

9. Την …………απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έχει εκδοθεί. 

10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στους  Κ.Α. ………………… 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

 

  Τη διενέργεια Ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που 

αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΟΣΚΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»   

ενδεικτικού προϋπολογισμού  84.000,00 € (με  Φ.Π.Α.24%) , σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης και με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής για κάθε ομάδα όπως 

περιγράφεται στο ενδεικτικό προϋπολογισμό που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας.  Η προμήθεια  θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο 

Αιγαίο» 2014-2020  και τον Άξονα προτεραιότητας 3, «Βελτίωση Βασικών Υποδομών» 

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάση τιμής στο σύνολο των ειδών της  κάθε ομάδας ,  όπως αναφέρονται στη μελέτη του 

διαγωνισμού  και στο παράρτημα Δ 

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 ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον  είκοσι δύο 

(22)  ημερών από την ημερομηνία  δημοσίευσης στο ΚΗΔΜΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 1α. 

του άρθρου 121 του Ν. 4412/2116 . 

 

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής: 

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  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΟΣΚΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Α1. Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στην τεχνική έκθεση 

και στη σχετική μελέτη  του Δήμου Ρόδου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης 

αυτής. 

Α2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού  

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Αριθμός 
CPV 

 

 

 

Διαδικτυακή πύλη 
www.Promitheus.aov.

ar του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

……../……./2016 ……../………/201
6 15:00 

……/……/2016 
15:00 

 

 

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. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο. 
 
 

Α3. Δεκτοί στον διαγωνισμό 

    Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3. Συνεταιρισμοί 

4. Ενώσεις προμηθευτών 
 

 Οι προμηθευτές μπορούν να  υποβάλλουν προσφορά για μία ομάδα η για όλες τις ομάδες με 

την απαραίτητη προϋπόθεση η προσφορά να περιλαμβάνει τα υλικά της κάθε ομάδας όπως 

αυτά περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Σε  περίπτωση που κατατεθεί προσορά 

για μέρος των υλικών της κάθε ομάδας η προσφορά θα απορρίπτεται.  

Προϋποθέσεις νια τη δυνατότητα συμμετοχής  στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό: 
 

Για την 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 τον 

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. 

 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 

http://www.dromitheus.aov.ar/
http://www.dromitheus.aov.ar/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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  για τις δημόσιες συμβάσεις , 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. 

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες -διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού 

(διακήρυξη): 
 

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 βάση του Ν. 

4412/2016. 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 

 

1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ίση προς το 2% του συνολικού προϋπολογισμού 

χωρίς Φ.Π.Α.  βάση του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016  δηλαδή …………. Σε περίπτωση 

υποβολής μέρους των ομάδων η εγγυητική συμμετοχής  θα είναι 2% του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού  για τις ομάδες στις οποίες συμμετέχει δηλαδή …………. ,  ισχύουσα ένα 

http://www.promitheus.gov.gr/
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μήνα μετά  την ισχύ της προσφοράς. (Οι προσφορές ισχύουν μέχρι  3 μήνες μετά τη 

καταλυτική ημερομηνία των προσφορών)   

2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ως προκαταρτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν  δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 93 

του Ν. 4412/2016, όπου ο Οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότ: 

Α) Δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους : 

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 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 

 

Β) Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης  

Γ) Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση. 

Δ) Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

Δ) Δε σύναψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού. 

Ε) Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατα την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης   παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης  σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις. 

ΣΤ) Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφίβολων την 

ακεραιότητα του. 

Ζ) Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας . 

Η) Διαθέτει την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της 

σύμβασης . 

3) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο 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. 
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4) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να 

παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του έξοδα  

5) Υπεύθυνη δήλωση 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. 

6)  Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

7) υπεύθυνη δήλωση ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε 

κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

8) υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο 

το προσωπικό της επιχείρησης. 

9) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το προσφερόμενο γάλα έχει παραχθεί από βοοειδή 

που δεν διατρέφονται με μεταλλαγμένα προϊόντα. 

10) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το γάλα που παράγουν είναι ασφαλές, άριστης 

ποιότητας, δεν βλάπτει την υγεία των καταναλωτών και δεν περιλαμβάνεται σε λίστες 

προϊόντων GMO (γενετικά τροποποιημένα προϊόντα)   

 

οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 

προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή 

που συμμετέχει στην ένωση. 

 

Κατά το στάδιο της κατακύρωσης μόνο ο μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται να 

υποβάλει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη από 10 ούτε μεγαλύτερη από 20 

ημέρες ) από την κοινοποίηση της ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων 

των δικαιολογητικών ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  

των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου. Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει και 

ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού, σε μορφή αρχείου pdf στον φάκελο 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

 

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο Προσωρινός μειοδότης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) είναι τα εξής: 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου απότο 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Που θα περιλαμβάνει τα εξής : 

F.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής 

δράσης της αριθμ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

G.  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). 

H.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

I.  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 
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σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον 

Ν.2332/1995). 

J. 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. 

 

2)  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. 

3 ) 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. 

4) 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. 

5)  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 θα οδηγεί σε 

αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 
 

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,  

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

β)   Πιστοποιητικό ως παράγραφος 3 και 4 των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 
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α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει 

στην ένωση,  

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 τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, 
 

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 
 

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. 
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Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του 

απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου 

 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

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 δικαιολογητικά καθώς και την τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον 

προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

 

III. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν 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,  

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 και 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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. 
 

IV. Τεχνική προσφορά 
 

Στον (υπο) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την 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. 

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 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 
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τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου 

από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.3 

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. 

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται οι προμηθευτές που  υποβάλλουν προσφορά για μία ομάδα 

η για όλες τις ομάδες με την απαραίτητη προϋπόθεση η προσφορά να περιλαμβάνει τα υλικά 

της κάθε ομάδας όπως αυτά περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Σε  περίπτωση 

που κατατεθεί προσφορά για μέρος των υλικών της κάθε ομάδας η προσφορά θα 

απορρίπτεται.  

Τιμές: 

 θα εισάγετε αριθμητικά τη τιμή μονάδος εκάστοτε προϊόντος και η κατακύρωση θα γίνεται 

στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής για κάθε ομάδα 

όπως περιγράφεται στο ενδεικτικό προϋπολογισμό που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας    

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

3.Τρόπος πληρωμής 

Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της παραδοτέας ποσότητας , 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 2016. 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 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους  ότι ο ανάδοχος της προμήθειας  

βαρύνεται με κράτηση για φόρο εισοδήματος σε ποσοστό 4%, κράτηση σε ποσοστό 0,06% 

επί της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

                                                 
3 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. 
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Συμβάσεων, καθώς και με το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, καθώς και με 

κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

4.Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης - Διευκρινήσεις 

4.1) 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. 

4.2)Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 

προσφοράς. 

4.3)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. 

 

7. Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή, για χρονικό διάστημα 

μέχρι 3 μήνες μετά τη καταλυτική ημερομηνία των προσφορών . Προσφορά που ορίζει χρόνο 

ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο υπολογισμός του χρονικού διαστήματος 

αρχίζει από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

8. Εγγυήσεις 

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 : A4 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 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α., νόμος 4412/2016. 

- 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 στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης . 
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- 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 άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 

 

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.4 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 

                                                 
3 Αυτό εναλλακτικά μπορεί να γίνει: Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», OL συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ϋα λάβουν σχετική ενημέρωση μέσω του συστήματος. 

Προκειμένου δε να λάβουν γνώση του περιεχομένου των προσφορών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, η υπηρεσία ϋα τους 
ειδοποιήσει σχετικά για το χρόνο και τον χώρο που ϋα πρέπει να προσέλϋουν για το σκοπό αυτό 
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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  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής για κάθε ομάδα όπως περιγράφεται στο ενδεικτικό 

προϋπολογισμό που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  και στην περίπτωση που θα 

υπάρχουν ίδιες τιμές  ανάμεσα σε προμηθευτές   θα  διενεργείται κλήρωση με όρους που θα 

τεθούν από την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε 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. 
 
6. 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 διενέργεια κλήρωσης μεταξύ τους σε περίπτωση ισότιμων προσφορών 

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. 

7. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλεται ηλεκτρονικά σχετική 

ανακοίνωση. Σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι ημερών από τη κοινοποίηση της 

ειδοποίησης πρέπει να υποβάλει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  των άρθρων 73 και 74 

του Ν. 4412/2016 καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 

75 του ίδιου νόμου. Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει και ηλεκτρονικά επί ποινή 

αποκλεισμού, σε μορφή αρχείου pdf στον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία  και σε έντυπη μορφή μέσα σε 

τρεις (3) ημέρες από τη από την ηλεκτρονική τους υποβολή σε σφραγισμένο φάκελο. Στο 

φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, ο 

πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας, ο αριθμός και ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης και τα 

στοιχεία του προσωρινού ανάδοχου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ κ.λ.π.) 

8. Αφού ελεγχθούν τα δικαιολογητικά Κατακύρωσης από την αρμόδια Επιτροπή 

συντάσσεται πρακτικό το οποίο διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή η οποία αποφασίζει 

είτε για τη κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για τη κατακύρωση της 

σύμβασης. 

9. Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται εντός  δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της κατακυρωτικής απόφασης να προσέλθει στα γραφεία του 

Δήμου Ρόδου για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική καλής 

εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Εάν ο προμηθευτής δεν  προσέλθει 

μέσα σε αυτή την προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης ή δε προσκομίσει την 

εγγυητική καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται για αυτόν οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 

κυρώσεις. 
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10. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της από το Δήμαρχο και τον αναδοχό 

της προμήθειας.     
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

3. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία όχι λιγότερη των  δέκα (10) 

ημερών και όχι μεγαλύτερη των είκοσι 20) 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.  

4. 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. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

θ. Τον τρόπο πληρωμής . 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

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 και 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  

Η ισχύς της σύμβασης θα είναι από τη λήξη των διαδικασιών ως …………………. 

 

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 (προ της υπογραφής της σύμβασης )  

1.οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις − προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του 

Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο 

φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

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. 
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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 σε δέκα ήμερες από την ανάρτηση της 

πρ4οκύρηξης στο ΚΗΔΜΗΣ . Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

(Οικονομική Επιτροπή) και η σχετική απόφαση εκδίδεται  μέσα σε δέκα πέντε (15) εργάσιμες 

ημέρες. 

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 10 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  δέκα  

(10) 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 πέντε  (15) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας 

υποβολής ενστάσεων. 

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 
 

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 
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του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο 

(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012)  
 

Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

Ε1. Παραλαβή των υλικών Χρόνος-Τόπος- Τρόπος παράδοσης 

 

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής 

παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 208 και 209 του Ν. 4412/2016 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο. 
 

Ε2. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών στον προμηθευτή θα γίνεται  σταδιακά με 

τη προσκόμιση των τιμολογίων  με βάση τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 

200 του Ν. 4412/2016. Ο προμηθευτής  θα πληρώνεται 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 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει στο Ν. 4412/2016.  

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

5. Η αναλυτική διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα του Δήμου www.rhodes.gr και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ και του 

ΚΗΔΜΗΣ. 

6. 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. 

7. Η διακήρυξης θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. 

8. Από την 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 

http://www.dimosvisaltias.gr/
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Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 

του Ν. 4412/2016,  του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν. 

                            

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΟΣΚΙΝΟΥ , ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»   

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 
                                                                        67.741,17€  

Φ.Π.Α. 24% : 
                                                                       16.258,83 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 
                                                                        84.000,00  €  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ  

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) 

 

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 προμήθεια 

<<……………………………………………………>>σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 

............./…….-…..-2016 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. 
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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 τη προμήθεια 

<<……………………………………………………………………………..>>του ή της  

…………………………………σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό απόφαση κατακύρωσης  

............./…….-…..-2016  και το οποίο θα καλύπτει το 5% 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. 



97 

 

 

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  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. 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΟΣΚΙΝΟΥ , ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»   

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την έγκριση <<Προμήθεια Εξοπλισμού  νέου 

Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας  Καλλιθέας, Δημοτικής Κοινότητας 

Κοσκινού, Δήμου Ρόδου>> Η προμήθεια θα εκτελεστεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020  και 

τον Άξονα προτεραιότητας 3, «Βελτίωση Βασικών Υποδομών» προϋπολογισμού: 84.00,00€, 

με Φ.Π.Α. 24 % 

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Η τεχνική έκθεση αυτή αφορά στην προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού  τα οποία 

απαιτούνται για να καταστεί άρτιο και λειτουργήσιμο το κτίριο του βρεφονηπιακού σταθμού 

Κοσκινού 

Πριν από την προμήθεια των επίπλων και του εξοπλισμού  και αφού αναδειχθεί ο 

μειοδότης - Ανάδοχος σύμφωνα με τη Διακήρυξη, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

υποβάλει προς έγκριση λεπτομερή περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που 

προτίθεται να προμηθεύσει και τα οποία θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές. Επίσης θα πρέπει να τηρηθούν όλα όσα αναφέρονται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές σχετικά με τις δοκιμασίες των υλικών στο εργοστάσιο (όπου απαιτείται).  

Η προμήθεια του υλικού θα γίνει με την διαδικασία του ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σύμφωνα με την συνημμένη στην παρούσα μελέτη 

¨Διακήρυξη Διαγωνισμού¨.  
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«Προμήθεια Εξοπλισμού  Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, 

Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού, Δήμου Ρόδου» 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  
1/ ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ       

          

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΟ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1.1 
Κρεβάτι νηπίων στοιβαζόμενο 

11 105,00 € 1.155,00 € 

1.2 Στρώματα ύπνου νήπιων 11 60,00 € 660,00 € 

1.3 Τραπεζάκια ορθογώνια νηπίων 15 119,00 € 1.785,00 € 

1.4 Τραπεζάκι νηπίων οβάλ 6 157,00 € 942,00 € 

1.5 Τραπέζι μαργαρίτα  4 172,00 € 688,00 € 

1.6 Τραπέζι κουζίνας 1 190,00 € 190,00 € 

1.7 Καρεκλάκια νηπίων 80 39,00 € 3.120,00 € 

1.8 Παγκάκι νηπίων 120 εκ 20 147,00 € 2.940,00 € 

1.9 Καρέκλα κουζίνας 6 63,50 € 381,00 € 

1.10 Τρόλεϊ σερβιρίσματος 1 289,00 € 289,00 € 

1.11 Κρεμάστρες κάμπια 12 46,00 € 552,00 € 

1.12 Κρεμάστρες προέκταση κάμπιας 12 43,00 € 516,00 € 

1.13 
Κρεμάστρα με διακριτικό σήμα 

φυσικό χρώμα 
12 64,00 € 768,00 € 

1.14 
Συρταριέρα 30 θέσεων  με φυσικό 

χρώμα   
6 775,00 € 4.650,00 € 

1.15 Συρταριέρα 12 θέσεων έπιπλο  1 499,00 € 499,00 € 

1.16 Ντουλάπι πύργος σκεπή 1 315,00 € 315,00 € 

1.17 Ντουλάπι πύργος κάστρο 1 315,00 € 315,00 € 

1.18 Ντουλάπι πύργος παλάτι 1 315,00 € 315,00 € 

1.19 Ραφιέρα χαρτονιών κυλιόμενη 3 344,00 € 1.032,00 € 

1.20 Παιχνιδοθήκη με 9 μεγάλα κουτιά 3 379,00 € 1.137,00 € 

1.21 Βαγονέτο ζωγραφικής βοηθητικό 3 199,00 € 597,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 22.846,00 € 

     
2/ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ       

          

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΟ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

2.1 Πολυγωνία - κουκλόσπιτο 1 799,00 € 799,00 € 

2.2 Κουκλόσπιτο 1 1.390,00 € 1.390,00 € 

2.3 Κουκλόσπιτο με τέντα 1 577,00 € 577,00 € 

2.4 Γωνιά ιατρείου 1 350,00 € 350,00 € 

2.5 Γωνιά κομμωτηρίου  1 280,00 € 280,00 € 

2.6 Κουκλοθέατρο με κλόουν 2 429,00 € 858,00 € 
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2.7 Κουκλοθέατρο σπαστό 1 342,00 € 342,00 € 

2.8 Εταζέρα για κούκλες κουκλοθεάτρου 3 145,00 € 435,00 € 

2.9 Τρόλεϊ δραματοποίησης - μεταμφίεσης 1 399,00 € 399,00 € 

2.10 Κάμπια βιβλιοθήκη 2 380,00 € 760,00 € 

2.11 Βιβλιοθήκη ΣΤΑΝΤ 1 329,00 € 329,00 € 

2.12 Σέτ  ψυχοκινητικής αγωγής 2 155,00 € 310,00 € 

2.13 Κυματιστά μονοπάτια ισορροπίας 2 350,00 € 700,00 € 

2.14 Στρώματα ψυχοκινητικής 2 549,00 € 1.098,00 € 

2.15 Πίνακες Εργασιών 4 149,00 € 596,00 € 

2.16 Κέντρο παιχνιδιού 1 698,00 € 698,00 € 

2.17 Πάγκος μαραγκού 1 329,00 € 329,00 € 

2.18 
Εταζιέρα μουσικής γωνιάς με μουσικά 

όργανα 
3 256,00 € 768,00 € 

2.19 Σπιτάκι εξοχής πλαστικό 1 279,00 € 279,00 € 

2.20 Τραμπάλα πλαστική 5 58,00 € 290,00 € 

2.21 Αμμοδόχος με κάλυμμα 1 138,00 € 138,00 € 

2.22 Τρένο τούνελ 1 337,00 € 337,00 € 

2.23 Καφάσι ξύλινο με φρούτα  9 22,00 € 198,00 € 

2.24 Καφάσι ξύλινο με λαχανικά  9 22,00 € 198,00 € 

2.25 
Ψάρια σε φυσικό μέγεθος από πλαστικό             

(σετ 12 τεμαχίων) 2 12,00 € 24,00 € 

2.26 
Κρεατικά σε φυσικό μέγεθος από 

πλαστικό               (σετ 12 τεμαχίων) 2 36,00 € 72,00 € 

2.27 Είδη αρτοποιείιου 12 15,00 € 180,00 € 

2.28 
Αλλαντικά σε φυσικό μέγεθος από 

πλαστικό               (σετ 15 τεμαχίων) 3 12,00 € 36,00 € 

2.29 Σετ τροφίμων Φαστ φουντ 6 15,00 € 90,00 € 

2.30 Θεατρόκουκλες οικογένεια σετ 6 2 14,50 € 29,00 € 

2.31 Γαντόκουκλες επαγγέλματα 1 32,00 € 32,00 € 

2.32 Σετ 10 φιγούρες ανθρώπων 1 34,90 € 34,90 € 

2.33 Σετ 10 φιγούρες ζώων 1 34,90 € 34,90 € 

2.34 Γαντόκουκλα γιαγιά γίγας 2 43,50 € 87,00 € 

2.35 Γαντόκουκλα παππούς  γίγας 2 43,50 € 87,00 € 

2.36 
Διακοσμητική παράσταση τοίχου                            

¨Η χιονάτη και οι 7 νάνοι" 1 199,00 € 199,00 € 

2.37 
Διακοσμητική παράσταση τοίχου                                    

¨Η κοκκινοσκουφίτσα" 1 199,00 € 199,00 € 

2.38 
Διακοσμητική παράσταση τοίχου ¨Τα 

τρία γουρουνάκια" 1 199,00 € 199,00 € 

2.39 
Διακοσμητική παράσταση τοίχου ¨Η 

ζούγκλα" 
1 215,00 € 215,00 € 

2.40 
Διακοσμητική παράσταση τοίχου ¨Το 

δάσος" 
1 195,00 € 195,00 € 

2.41 
Αυτοκόλλητο τοίχου "Το δέντρο των 

ποιητών" 
1 21,90 € 21,90 € 
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2.42 Αυτοκόλλητο τοίχου "Πριγκίπισσα" 1 21,90 € 21,90 € 

2.43 Αυτοκόλλητο τοίχου "Πάνελ" 92Χ254 2 39,90 € 79,80 € 

2.44 Αυτοκόλλητο τοίχου "Πάνελ" 184Χ254 3 59,00 € 177,00 € 

2.45 Κουβαδάκι 50 3,30 € 165,00 € 

2.46 Σέσουλα 25 2,20 € 55,00 € 

2.47 Τσουγκράνα 24 0,89 € 21,37 € 

2.48 Φορτωτής 25 14,50 € 362,50 € 

2.49 Φορτηγό 25 135,00 € 3.375,00 € 

2.50 Σιδερώστρα παιδική 1 17,90 € 17,90 € 

2.51 Πινακάκι με φελλό στρογγυλό 1 74,00 € 74,00 € 

2.52 Πινακάκι με φελλό τετράγωνο 1 74,00 € 74,00 € 

2.53 
Παιχνίδια διφόρων δραστηριοτήτων                          

&  βιβλία για νήπια 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 20.617,17 € 

3/ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΧΟΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ     

          

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕΡΙΚΟ         

ΣΥΝΟΛΟ 

3.1 Γραφείο 4 135,00 € 540,00 € 

3.2 Έπιπλο φωτοτυπικού 1 197,00 € 197,00 € 

3.3 Συρταριέρα τροχήλατη 4 135,00 € 540,00 € 

3.4 Κάθισμα τροχήλατο 4 110,00 € 440,00 € 

3.5 Αρχειοθήκη 2 280,00 € 560,00 € 

3.6 Μεταλλικά ράφια 5 90,00 € 450,00 € 

3.7 Πολυθρόνα αναμονής 4 184,00 € 736,00 € 

3.8 Κάθισμα  10 49,00 € 490,00 € 

3.9 Καλόγηρος χρωμίου  με ομπρελοθήκη 2 55,00 € 110,00 € 

3.10 Φαρμακείο 2 96,00 € 192,00 € 

3.11 Κλειδοθήκη 2 49,00 € 98,00 € 

3.12 Καλαθάκια αχρήστων γραφείου 6 7,20 € 43,20 € 

3.13 Συσκευή χειροπετσέτες  6 39,90 € 239,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ 4.635,60 € 

     
4/ ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ     

          

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

4.1 Χύτρες ταχύτητας 2 350,00 € 700,00 € 

4.2 Κατσαρόλες INOX 2 170,00 € 340,00 € 

4.3 Σουρωτήρι ανοξείδωτο μεγάλο 2 13,00 € 26,00 € 

4.4 Σουρωτήρι ανοξείδωτο μεσαίο 2 15,00 € 30,00 € 

4.5 Σερβίτσιο φαγητού ένα σετ 1 300,00 € 300,00 € 
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4.6 Πιρούνια 24 0,90 € 21,60 € 

4.7 Κουτάλια 24 0,90 € 21,60 € 

4.8 Μαχαίρια 24 0,90 € 21,60 € 

4.9 Ποτήρια νερού μελαμίνης 160 2,00 € 320,00 € 

4.10 Κύπελλο νερού μελαμίνης 160 2,50 € 400,00 € 

4.11 Μπολάκια σούπας μελαμίνης 100 2,30 € 230,00 € 

4.12 Πιάτα βαθιά μελαμίνης 100 2,50 € 250,00 € 

4.13 Πιάτα ρηχά μελαμίνης 160 3,00 € 480,00 € 

4.14 Ποτήρια νερού γυάλινα 40 0,70 € 28,00 € 

4.15 Κανάτες Γυάλινες – Πλαστικές 10 2,50 € 25,00 € 

4.16 Πλάκα για κόψιμο λαχανικών 2 8,00 € 16,00 € 

4.17 Σανίδα κοπής ψωμιού 2 10,00 € 20,00 € 

4.18 Σανίδα κοπής κρέατος 2 11,00 € 22,00 € 

4.19 Δίσκοι σερβιρίσματος μεγάλοι 5 18,00 € 90,00 € 

4.20 Δίσκοι σερβιρίσματος μεσαίοι 10 12,00 € 120,00 € 

4.21 Σαλατιέρες ανοξείδωτες 4 11,00 € 44,00 € 

4.22 Κούπες γάλακτος 12 1,70 € 20,40 € 

4.23 Κουτάλια – πιρούνια μελαμίνης σετ 160 3,00 € 480,00 € 

4.24 Ταψιά ορθογωνια 4 18,00 € 72,00 € 

4.25 Ταψιά στρογγυλά 4 18,00 € 72,00 € 

4.26 
Σετ μαχαίρια κουζίνας                                                 

(για κρεας-ψάρι-κοτοπουλο-λαχανικά) 3 11,00 € 33,00 € 

4.27 Σετ Σπάτουλες-κουτάλες 3 33,00 € 99,00 € 

4.28 Ψωμιέρες επιτραπέζιες μπαμπού 2 25,00 € 50,00 € 

4.29 Πιρούνια ανοξείδωτα μικρά 51 0,60 € 30,60 € 

4.30 Κουτάλια ανοξείδωτα μικρά 50 0,60 € 30,00 € 

4.31 Λεκάνες κουζίνας INOX 5 10,00 € 50,00 € 

4.32 Πιατέλες INOX 10 12,00 € 120,00 € 

4.33 Μπρίκια καφέ INOX 6 7,00 € 42,00 € 

4.34 
Θήκη αλουμινόχαρτου                                          

& μεμβράνης& χαρτί κουζίνας 3 5,00 € 15,00 € 

4.35 Κρεμάστρα τοίχου για πετσέτες 6 10,00 € 60,00 € 

4.36 Θήκη για χαρτοπετσέτες ΙΝΟΧ 4 3,00 € 12,00 € 

4.37 Στεγνωτήρι πιάτων (Πιατοθήκη) 2 5,00 € 10,00 € 

4.38 Σετ καφέ-ζάχαρη INOX 2 5,00 € 10,00 € 

4.39 Σετ γυάλινα βαζάκια μπαχαρικών 2 10,00 € 20,00 € 

4.40 Σετ γυάλινα βαζάκια αλάτι-πιπέρι 4 5,00 € 20,00 € 

4.41 Βραστήρας νερού 2 50,00 € 100,00 € 

4.42 Σκάλα αλουμινίου με 3 σκαλοπάτια 2 25,00 € 50,00 € 

4.43 Σκάλα αλουμινίου με 6 σκαλοπάτια 2 60,00 € 120,00 € 

4.44 Ψαλίδια INOX 4 6,00 € 24,00 € 

4.45 
Κουβάς σφουγγαρίσματος τροχηλάτος 

μονός 
2 56,00 € 112,00 € 
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4.46 Καλαθάκια απορριμμάτων 4 15,00 € 60,00 € 

4.47 Δοχείο απορριμμάτων τουαλέτας 10 15,00 € 150,00 € 

4.48 Βούρτσες τουαλέτας(πιγκάλ) 10 12,00 € 120,00 € 

4.49 Σκούπα χόρτινη με κοντάρι 6 4,00 € 24,00 € 

4.50 Σκούπα Πλαστική με κοντάρι 6 4,00 € 24,00 € 

4.51 Σφουγγαρίστρα με κοντάρι αλουμινίου 4 29,90 € 119,60 € 

4.52 Φαράσι με κοντάρι 6 3,00 € 18,00 € 

4.53 Μηχανισμοί καθαρισμού τζαμιών 4 8,00 € 32,00 € 

4.54 Μίξερ 2 150,00 € 300,00 € 

4.55 Λεμονοστύφτης 2 30,00 € 60,00 € 

4.56 Ζυγαριά ρεύματος και μπαταρίας 1 50,00 € 50,00 € 

4.57 Ζυγαριά μπαταρίας 1 60,00 € 60,00 € 

4.58 Τραπέζι κουζίνας 1 200,00 € 200,00 € 

4.59 Συσκευές Γκαζάκια 2 28,00 € 56,00 € 

4.60 Μίξερ χειρός (Multi) 4 25,00 € 100,00 € 

4.61 Αποχυμωτής 2 50,00 € 100,00 € 

4.62 Τοστιέρα 4 θέσεων 4 40,00 € 160,00 € 

4.63 Λεκάνες πλαστικές διάφορα μεγέθη 4 1,50 € 6,00 € 

4.64 

Τηγάνια διαφόρων 

διαστάσεωναντικολλητικά (τύπου 

TEFAL) 

6 20,00 € 120,00 € 

4,65 Τρίφτες τυριού με 4 πλευρές 4 3,00 € 12,00 € 

4.66 Τρίφτες λαχανικών 4 3,00 € 12,00 € 

4.67 Πυρέξ διαφόρων διαστάσεων 8 15,00 € 120,00 € 

4.68 Πλαστικά μπολ ορθογ. με σκέπασμα 10 5,00 € 50,00 € 

4.69 Πλαστικά μπολ τετράγ. με σκέπασμα 10 4,00 € 40,00 € 

4.70 Πλαστικά μπολ στρογγυλά με σκέπασμα 10 4,00 € 40,00 € 

4.71 Σετ κουτάλες ξύλινες 2 6,00 € 12,00 € 

4.72 Σουρωτήρι για τσάι ΙΝΟΧ 4 2,80 € 11,20 € 

4.73 Αναπτήρας μεγάλος για Γκάζι 2 2,40 € 4,80 € 

4.74 Ανοιχτήρι Κονσέρβας 2 5,00 € 10,00 € 

4.75 Τσιμπίδες – Λαβίδες ΙΝΟΧ 10 6,00 € 60,00 € 

4.76 Γάντια – Πιάστρες ταψιών 4 4,00 € 16,00 € 

4.77 Σουβέρ Σετ των 6 τεμ. 2 5,00 € 10,00 € 

4.78 Σουπλά 12 2,00 € 24,00 € 

4.79 Θερμόμετρα ψυγείου 4 5,00 € 20,00 € 

4.80 Μπολ φρούτου μελαμίνη 160 3,00 € 480,00 € 

4.81 Θερμόμετρα ηλεκτρονικά 6 10,00 € 60,00 € 

4.82 Φρυγανιέρα ΙΝΟΧ 2 15,00 € 30,00 € 

4.83 Καφετιέρα Γαλλικού καφέ με κανάτα 2 20,00 € 40,00 € 

4.84 Ηλεκτρική φραπιέρα χειρός 2 10,00 € 20,00 € 

4.85 Αναδευτήρα αυγών 2 5,00 € 10,00 € 

4.86 
Σετ τσέρκι διαφόρων μεγεθών –

σχημάτων 
2 8,00 € 16,00 € 
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ΣΥΝΟΛΟ 8.015,40 € 

     
5/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ       

          

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΟ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

5.1 Ηλεκτρικό Σίδερο 1 100,00 € 100,00 € 

5.2 Σιδερώστρα 1 20,00 € 20,00 € 

5.3 Σκούπα σκόνης και νερού 1 300,00 € 300,00 € 

5.4 Σκούπα Ηλεκτρική 1 250,00 € 250,00 € 

5.5 Απλώστρα 3 30,00 € 90,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 760,00 € 

     
6/ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΜΟΚΕΤΕΣ       

          

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΟ 

ΜΟΝ. ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

6.1  Σεντόνια με λάστιχο 15 14,20 € 213,00 € 

6.2 Σεντόνι νηπίων 15 14,20 € 213,00 € 

6.3 Κουβέρτες  ακριλικές  15 24,50 € 367,50 € 

6.4 Παπλωματάκια  15 31,00 € 465,00 € 

6.5 Κουβερλί  15 31,00 € 465,00 € 

6.6 Προσόψια 45 9,00 € 405,00 € 

6.7 Πετσέτες χεριών 45 4,00 € 180,00 € 

6.8 Ποδιές κουζίνας 10 4,00 € 40,00 € 

6.9 Ποτηρόπανα 10 2,50 € 25,00 € 

6.10 Τραπεζομάντηλα 5 13,00 € 65,00 € 

6.11 Μαξιλαροθήκη νηπίων 15 3,90 € 58,50 € 

6.12 Μαξιλάρια κρεβατιών νηπίων 15 8,00 € 120,00 € 

6.13 Μοκέτα 90 30,00 € 2.700,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5.317,00 € 

     

7/ 

 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

  

    

    
  

    

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΟ 

ΜΟΝ. ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

7.1 Τηλεόραση 48'' 2 540,00 € 1.080,00 € 

7.2 Υπολογιστής 3 1.000,00 € 3.000,00 € 

7.3 Οθόνη 3 108,00 € 324,00 € 

7.4 Έγχρωμο Πολυμηχάνημα inkjet 1 126,00 € 126,00 € 

7.5 Φωτοτυπικό 1 1.020,00 € 1.020,00 € 
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ΣΥΝΟΛΟ 5.550,00 € 

  

 

  ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 67.741,17 € 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,95 € 

ΦΠΑ 24% 16.257,88 € 

ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 84.000,00 € 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τα υλικά θα πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στις   ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας μελέτης 

Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα 

με τις οδηγίες τις Ευρωπαϊκής  Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια. Θα φέρουν 

σήμανση CE και η εταιρία κατασκευής θα είναι πιστοποιημένη .Οι αναφερόμενες κατωτέρω 

διαστάσεις είναι ενδεικτικές και αναφέρονται για να δώσουν την τάξη μεγέθους του εκάστοτε 

υλικού .Ομοίως ενδεικτικές είναι και οι αναφερόμενες συνθέσεις και μπορούν να 

τροποποιηθούν ,προσφέροντας υλικά αναλόγου τύπου και αριθμού. Όπου αναφέρεται ότι το 

υλικό θα είναι χρωματιστό ,η επιλογή χρώματος θα γίνει από την υπηρεσία   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΟΣΚΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»   

1                         ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ - ΒΡΕΦΩΝ 
 

1.1 ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΟ  

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF 18 χιλ. με επένδυση οξιάς. Λουστραρισμένο στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού μη τοξικό. Το κρεβάτι από τον πάτο στον οποίο 

ακουμπάει το στρώμα και τις 4 πλευρές του οι οποίες καλύπτουν το στρώμα και είναι 

μορφοποιημένες σε κύμα και όχι σε ευθεία.  Αυτές οι κυματιστές πλευρές (πάνω και κάτω) 

είναι  έτσι σχεδιασμένες ώστε να μπορεί το κρεβάτι να στοιβάζεται με ασφάλεια όταν δεν 

χρησιμοποιείται.  Στις δύο στενές πλευρές του φέρει εγκοπές (χούφτες) ώστε να μπορεί να 

σηκώνεται με μεγαλύτερη ευκολία. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για 

τα παιδιά όλα του τα τελειώματα είναι περασμένα στρογγύλι.  

Διαστάσεις: 132Χ65Χ18 εκ.  

 

1.2 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΠΝΟΥ ΝΗΠΙΩΝ  

Στρώμα ημίσκληρο με ορθοπεδικό τελάρο. Πυκνότητα ελατηρίων 108 ελατήρια ανά 

τετραγωνικό μέτρο. Διάμετρος σύρματος ελατηρίων 2,4 mm. Υλικά γεμίσματος: λευκός 

βαμβακερός τάπητας (πεπιεσμένος), 100% ελληνικό βαμβάκι (αφράτο). Υλικά καπιτονέ: 

ύφασμα ζακάρ καπιτοναρισμένο με πιστοποίηση Ο eko-tex, ακρυλική βάτα 170 gr / m2, Νοn 

woven 40 gr/m2. Περιλαμβάνει 2 εξαεριστήρες. Επίσης φέρει αδιάβροχη επένδυση στη μία 

του πλευρά. 

Διαστάσεις: 129Χ60Χ13 εκ.  
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1.3 ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΜΕ ΦΟΡΜΑΙΚΑ 

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 

λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 

5Χ5 εκ. Το καπάκι που έχει σχήμα ορθογώνιο θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο 

M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση φορμάικας για απεριόριστη αντοχή. Δυνατότητα επιλογής από 

χρωματολόγιο. Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές 

γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. 

Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για 

την προστασία του δαπέδου. 

Τα βερνίκια που  θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 120Χ65Χ56 εκ. ύψος. 

Aπαιτείται έκθεση δοκιμών σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ:  

ΕΝ 1729-1:2006 

ΕΝ 1729-2:2006  

ΕΝ 1730:00 

ΕΝ 13721: 2005 

ΕΝ 13722:2005  

ΕΝ 71-3:95 από διαπιστευμένο εργαστήριο 

1.4 ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΒΑΛ    

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 

λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 

5Χ5 εκ.  

Το καπάκι έχει σχήμα οβάλ και είναι  κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με 

επένδυση φορμάικας για απεριόριστη αντοχή.  Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων από 

χρωματολόγιο. 

Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για 

μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή.  

Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για 

την προστασία του δαπέδου. 

Τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 149Χ60Χ56εκ. ύψος  

1.5 ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΦΟΡΜΑΙΚΑΣ ΜΕ ΛΕΚΑΝΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Ο πεντάγωνος σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης 

ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική 

διατομή 5Χ5 εκ.  

Το τραπέζι θα έχει πέντε πόδια για μεγαλύτερη σταθερότητα και όχι τέσσερα.  

Το καπάκι που θα έχει σχήμα μαργαρίτας με 5 πέταλα, θα είναι κατασκευασμένο από 

συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση φορμάικας. Δυνατότητα επιλογής χρώματος 

φορμάικας από χρωματολόγιο.  

Στο κέντρο της επιφάνειας εργασίας θα υπάρχει τοποθετημένη λεκάνη στρόγγυλης διατομής 

σε χρώμα κίτρινο. 

Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα 

για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. 

Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για 

την προστασία του δαπέδου. 
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Τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 105Χ105Χ56 εκ. ύψος 

 

1.6 ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Κατασκευασμένο ο σκελετός από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 

λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. 

Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένο επίσης στο φυσικό χρώμα του ξύλου. 

Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 150Χ80εκ. 

  

1.7 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ  ΝΗΠΙΩΝ   

Κατασκευασμένος ο σκελετός, οι συνδέσεις και η πλάτη εξ΄ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής 

οξιάς άριστης ποιότητας και το κάθισμα από συνθετικό ξύλο Μ.D.F. 12 χιλ. με επένδυση 

οξιάς. Θα έχει χρωματιστή πλάτη και κάθισμα  της  επιλογής μας και ο υπόλοιπος σκελετός 

θα είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα. Ο σκελετός θα είναι τετράγωνης διατομής 

3,5Χ3,5 εκ. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με τέσσερις μορσαριστές τραβέρσες  

ορθογωνικής διατομής  3,5Χ 2 εκ. για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα θα συνδέεται με το 

σκελετό με τρεις μεταλλικές, βιδωτές γωνίες (τέσσερις βίδες η κάθε γωνία, δύο στο κάθισμα 

και δύο στο σκελετό) και θα ενισχύεται και με κόλλα. Οι τέσσερις γωνίες του θα είναι 

στρογγυλεμένες. Όλα τα άκρα της καρέκλας θα είναι επίσης στρογγυλεμένα και περασμένα 

στρογγύλι.   

Η πλάτη θα είναι κουρμπαριστή - ανατομική και θα αποτελείται από δύο μορσαριστούς 

πήχεις: ο κάτω θα είναι 3,5Χ2 εκ. πάχος και θα έχει απόσταση από το κάθισμα 6,5 εκ. για 

μεγαλύτερη ασφάλεια και ο επάνω θα είναι 7Χ2 εκ. πάχος και θα έχει απόσταση από τον 

κάτω πήχη 8,5 εκ.  Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, καρφοβελόνα ή 

στοκάρισμα. 

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για 

την προστασία του δαπέδου. 

Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις εξωτερικές: 32Χ33Χ57 εκ. Διαστάσεις καθίσματος: 32Χ30 εκ.Ύψος καθίσματος: 

30 εκ. 

Aπαιτείται έκθεση δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο σύμφωνα με τα πρότυπα του 

ΕΛΟΤ:  

ΕΝ 1729-1:2006 

ΕΝ 1729-2:2006  

ΕΝ 1022:05 

ΕΝ 1728:01 

ΕΝ 71-3:95   

 

1.8 ΠΑΓΚΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ 

Ο σκελετός του να αποτελείται από τέσσερα ποδαρικά και από τέσσερις τραβέρσες και να 

είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Ο πάτος του να είναι 

κατασκευασμένος από  συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς. Θα είναι 

λουστραρισμένος ο σκελετός στο φυσικό χρώμα και ο πάτος σε χρώμα της επιλογής μας.  

Όλα τα άκρα του να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Στα πέλματα θα φέρει 

φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του 

δαπέδου. 
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Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον.  

Διαστάσεις: 150Χ32Χ32 εκ. ύψος καθίσματος. 

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς και το κάθισμα από 

συνθετικό ξύλο Μ.D.F. µε επένδυση οξιάς. Στα  πέλµατα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια 

για την αθόρυβη µμετακίνηση του και  για την προστασία του δαπέδου. 

Τα βερνίκια και  τα  χρώµατα που χρησιμοποιούνται είναι µη  τοξικά και φιλικά προς το  

περιβάλλον. 

Διαστάσεις : 120x36x32 cm 

 

1.9 ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ     

Κατασκευασμένο ο σκελετός από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 

λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. 

Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένο επίσης στο φυσικό χρώμα του ξύλου. 

Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 150Χ80εκ. 

 

1.10 ΤΡΟΛΕΪ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ  

Κατασκευασμένο ο σκελετός από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας 

λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου και τα ράφια από συνθετικό ξύλο M.D.F. με 

επένδυση φορμάικας. Έχει δύο ράφια. Φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη 

μετακίνησή του. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα βερνίκια 

και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

 

Διαστάσεις : 89Χ59Χ97 εκ.  

 

 

1.11 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΚΑΜΠΙΑ  

Κατασκευασμένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς.  Θα είναι 

μορφοποιημένη σε κάμπια κεφάλι με κεραίες και σώμα  και χαραγμένη σε ηλεκτρονικό 

μηχάνημα ακριβείας CNC.  Θα φέρει 5 διπλά μεταλλικά κρεμαστάρια υψηλής ποιότητας και 

αντοχής. Θα είναι βαμμένη με ζωηρά χρώματα και λουστραρισμένη.  Τα χρώματα και τα 

βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 57Χ23 εκ.  

 

1.12 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΜΠΙΑΣ 

Κατασκευασμένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς. Θα είναι 

μορφοποιημένη σε  σώμα κάμπιας το οποίο ταιριάζει να τοποθετηθεί σε συνέχεια της 

κρεμάστρας κάμπιας. Θα είναι χαραγμένη σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας CNC.  Θα 

φέρει 5 διπλά μεταλλικά κρεμαστάρια υψηλής ποιότητας και αντοχής. Θα είναι βαμμένη με 

ζωηρά χρώματα και λουστραρισμένη.  Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  

να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 50Χ23 εκ.  

 

1.13 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

Κατασκευασμένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη 

στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Η πάνω και κάτω πλευρά της να  είναι κυματιστή (και όχι ίσια) 

και σε κάθε οβάλ τελείωμα να φέρει ξύλινο διακριτικό σήμα. 
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Τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. Περιλαμβάνεονται  10 διαφορετικά ξύλινα διακριτικά σήματα κάτω από το κάθε 

ένα υπάρχει διπλό μεταλλικό κρεμαστάρι σε χρώμα κίτρινο, κόκκινο ή μπλε. Διαστάσεις: 

100Χ19 εκ.   

 
 
1.14 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ  

Κατασκευασμένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη 

στο φυσικό χρώμα του ξύλου.  

Να έχει 30 ατομικά συρτάρια (σε 5 στήλες) για την αποθήκευση των εργασιών των νηπίων.   

Κάθε συρτάρι να είναι διακοσμημένο στην αριστερή πλευρά της χουφτίτσας με διπλό 

κυματιστό λουκάκι χαραγμένο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας.  

Τα συρτάρια αντί για πόμολο  να  φέρουν τρυπημένη χουφτίτσα για να εξυπηρετούνται 

καλύτερα τα νήπια και για μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Τα συρτάρια να  είναι και αυτά κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. και το 

μοντάρισμά τους να γίνεται με οδοντωτά – μπακλαβωτά μόρσα  από ειδικό μηχάνημα για 

απεριόριστη αντοχή.  Κάθε συρτάρι θα φέρει ξύλινο διακριτικό σήμα (30 διαφορετικά για να 

ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του).  

Στο κάτω μέρος φέρει 4-5 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών του και 

για την εύκολη μετακίνησή της. Η πλάτη του επίπλου (πισινό) είναι χωνευτή σε ειδικές 

πατούρες.   

Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.  

Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον.  

Διαστάσεις: 154Χ40Χ82 εκ. 

 

1.15 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ  με 12 συρτάρια  χρωματιστή 

Κατασκευασμένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός  και χρωματιστά τα συρτάρια. Να  φέρει 12 συρτάρια (2 

στήλες Χ 6) το μοντάρισμα των οποίων γίνεται με οδοντωτά – μπακλαβωτά μόρσα  από 

ειδικό μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή. Το έπιπλο θα έχει 4 ρόδες ενισχυμένες (με φρένο) 

για την εύκολη μετακίνησή του (προαιρετικά). Όλα τα άκρα να είναι στρογγυλεμένα και 

ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι 

νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  

Διαστάσεις: 79Χ40Χ81 εκ. ύψος 

 

1.16  ΝΤΟΥΛΑΠΙ    ΠΥΡΓΟΣ    ΣΚΕΠΗ  

Κατασκευασμένο από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός του και χρωματιστό το πορτάκι του. Εσωτερικά φέρει 

ράφια ενώ το πορτάκι στην μπροστινή πλευρά του έχει στο επάνω μέρος τελείωμα τριγωνικό 

το οποίο προεξέχει από τον υπόλοιπο σκελετό του επίπλου. Επιπλέον το πορτάκι είναι 

διακοσμημένο με 4 χαραγμένους κύκλους κατά ύψος του σε 4 διαφορετικά μεγέθη (κάτω ο 

μεγαλύτερος και πάνω ο μικρότερος).  Οι εν λόγω κύκλοι θα είναι βαμμένοι σε διαφορετικό 

χρώμα από αυτό της υπόλοιπης πόρτας.  

 Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια 

που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  

Διαστάσεις: 40Χ42Χ179 εκ. ύψος. 

 

1.17 ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΣΤΡΟ  

Κατασκευασμένο από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός του και χρωματιστό το πορτάκι του. Εσωτερικά  θα  

φέρει ράφια ενώ το πορτάκι στην μπροστινή πλευρά του έχει στο επάνω μέρος τελείωμα 

μορφοποιημένο σε κάστρο το οποίο προεξέχει από τον υπόλοιπο σκελετό του επίπλου. 
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Επιπλέον το πορτάκι να  είναι διακοσμημένο με 4 χαραγμένους κύκλους κατά ύψος του σε 4 

διαφορετικά μεγέθη (κάτω ο μεγαλύτερος και πάνω ο μικρότερος).  Οι εν λόγω κύκλοι θα 

είναι βαμμένοι σε διαφορετικό χρώμα από αυτό της υπόλοιπης πόρτας.  

 Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια 

που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  

Διαστάσεις: 40Χ42Χ179 εκ. ύψος. 

 

1.18 ΝΤΟΥΛΑΠΙ   ΠΥΡΓΟΣ   ΠΑΛΑΤΙ  

Κατασκευασμένο από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός του και χρωματιστό το πορτάκι του. Εσωτερικά θα 

φέρει ράφια ενώ το πορτάκι στην μπροστινή πλευρά του έχει στο επάνω μέρος τελείωμα 

τριγωνικό με καμπυλωτές άκρες το οποίο προεξέχει από τον υπόλοιπο σκελετό του επίπλου. 

Επιπλέον το πορτάκι να είναι διακοσμημένο με 4 χαραγμένους κύκλους κατά ύψος του σε 4 

διαφορετικά μεγέθη (κάτω ο μεγαλύτερος και πάνω ο μικρότερος).  Οι εν λόγω κύκλοι θα 

είναι βαμμένοι σε διαφορετικό χρώμα από αυτό της υπόλοιπης πόρτας.  

 Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια 

που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  

Διαστάσεις: 40Χ42Χ179 εκ. ύψος. 

 

1.19 ΡΑΦΙΕΡΑ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ 

Κατασκευασμένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένα στοιχεία χρωματιστά.  

Αποτελείται από επτά ράφια για την αποθήκευση χαρτονιών από τα οποία τα 6 είναι 

ανοιγόμενα και στο μπροστινό τους μέρος φέρουν λαβή κάθετη στο ράφι με μήκος 40 εκ. 

περίπου η οποία είναι βαμμένη σε διαφορετικό χρώμα για κάθε ράφι. Επιπλέον τα εν λόγω 

επτά ράφια καθώς επίσης και τα πλαϊνά του επίπλου και το καπάκι δεν είναι ίσια αλλά είναι 

κυματιστά κομμένα. 

Το έπιπλο φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες (οι δύο με φρένο) για την εύκολη μετακίνησή του στο 

χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα 

χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς 

το περιβάλλον.  

Διαστάσεις: 78Χ60Χ87 εκ. ύψος. 

 

1.20 ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ  με 9 μεγάλα κουτιά   

Ο σκελετός να είναι κατασκευασμένος από  συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση 

οξιάς, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό 

προς το περιβάλλον.  

Πάνω στον σκελετό θα βιδώνονται ειδικοί πλαστικοί οδηγοί πάνω στους οποίους 

τοποθετούνται ακριβώς 9 μεγάλα κουτιά διαστάσεων 31Χ43Χ22,5 εκ. το κάθε ένα. Τα 

κουτιά είναι βαρέως τύπου και να έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται όταν είναι εκτός 

παιχνιδοθήκης. Τα κουτιά θα έχουν τα τέσσερα βασικά χρώματα: πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, 

μπλε και θα είναι κατάλληλα για την αποθήκευση παιχνιδιών ή άλλου υλικού. 

Τα 9 κουτιά θα πρέπει να καλύπτουν όλη την έκταση του επίπλου και να μην αφήνουν 

πουθενά κενό. Το πισινό (πλάτη) του επίπλου θα εφαρμόζει συρταρωτά στα δύο πλαϊνά του.   

Το έπιπλο θα  φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο 

που χρειάζεται.   

Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.  

Διαστάσεις: 104Χ47Χ84 εκ. ύψος. 

 

1.21 ΒΑΓΟΝΕΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ   

Κατασκευασμένο από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένα στοιχεία χρωματιστά. Ιδανικό για την αποθήκευση 

υλικών ζωγραφικής όπως τέμπερες, πινέλα κλπ.  
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Στο επάνω μέρος φέρει 12 οπές για την τοποθέτηση πλαστικών κύπελων τέμπερας (με καπάκι 

και ειδικό στόμιο ώστε να μη χύνεται το χρώμα όταν πλαγιάζει). Τα 12 κύπελα τέμπερας 

περιλαμβάνονται. Η επιφάνεια αυτή με τις οπές είναι βαμμένη σε χρώμα και όχι σε φυσικό.   

Τα δύο πλαϊνά του και τα τελειώματα στο επάνω μέρος να είναι μορφοποιημένα  κυματιστά 

και όχι ίσια.  

Στο κάτω μέρος να έχει ράφι το οποίο στις δύο μεγάλες του πλευρές έχει κάθετα 

προστατευτικά και κυματιστά διαμορφωμένα τελειώματα.  

Το τρόλεϊ θα φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο 

που χρειάζεται. Όλα τα άκρα του να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα 

χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς 

το περιβάλλον.  

Διαστάσεις: 79Χ50Χ65 εκ. ύψος. 
 

 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 

 

2.1 ΠΟΛΥΓΩΝΙΑ – ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ 

Κατασκευασμένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου τα τοιχώματα της γωνίας και χρωματιστά  τα ράφια, η σκεπή και 

διάφορες λεπτομέρειες του εξοπλισμού της.  Η πολυγωνιά να έχει τέσσερις πλευρές και 

σχήμα περίπου τετράγωνο, με άνοιγμα στη μια πλευρά του για είσοδο του κουκλόσπιτου.  

Συγκεκριμένα να αποτελείται από 2 τοιχώματα (το αριστερό με μήκος 130 εκ. και το δεξί 140 

εκ.) τα οποία ενώνονται μεταξύ τους σε γωνία 90 μοιρών και τα οποία σκεπάζονται το 

αριστερό με σκεπούλα 133Χ21 εκ. και το δεξί με σκεπούλα 146Χ21 εκ. 

Οι σκεπούλες να  έχουν στο επάνω μέρος τους χαραγμένα κεραμίδια και είναι χρωματισμένες 

κόκκινες. 

Στο αριστερό τοίχωμα να υπάρχει παράθυρο με κορνίζα και κουρτινούλα. Επίσης από την 

άκρη του αριστερού τοιχώματος να υπάρχει βιδωμένη ραφιέρα – γραμματοκιβώτιο 

διαστάσεων 51Χ31Χ55,5 εκ. ύψος στο εξωτερικό μέρος της οποίας υπάρχει 

γραμματοκιβώτιο με υποδοχή για φακέλους αλληλογραφίας σε χρώματα κίτρινο, κόκκινο και 

μπλε. Η ραφιέρα γραμματοκιβώτιο να είναι ενσφηνωμένη κάτω από γωνιακή ραφιέρα η 

οποία περιλαμβάνει δύο ράφια, έχει χρώμα κόκκινο και συνδέει και σταθεροποιεί το 

αριστερό τοίχωμα με τη ραφιέρα – γραμματοκιβώτιο. 

Στο δεξί τοίχωμα να  υπάρχει κατά μήκος ενιαία κατασκευή που περιλαμβάνει πλυντήριο, 

κουζίνα και νεροχύτη συνολικών διαστάσεων 106Χ30Χ55 εκ. ύψος και στο επάνω μέρος να  

υπάρχει τοποθετημένος πάνω από την κουζίνα απορροφητήρας. Από την άκρη του δεξιού 

τοιχώματος να υπάρχει βιδωμένη ραφιέρα διαστάσεων 121,5Χ31Χ55,5 ύψος η οποία θα 

φέρει πάγκο συναλλαγής επάνω, ένα κεκλιμένο ράφι στη μέση και σε όλο το μήκος της και 

ένα ίσιο ράφι στο κάτω μέρος. Το κεκλιμένο ράφι προορίζεται για τοποθέτηση καφασιών (τα 

οποία δεν θα περιλαμβάνονται) και στην άκρη του θα έχει πηχάκι προκειμένου να συγκρατεί 

τα καφάσια. Η εν λόγω ραφιέρα – μανάβικο είναι ενσφηνωμένη κάτω από γωνιακή ραφιέρα η 

οποία περιλαμβάνει δύο ράφια, έχει χρώμα κόκκινο και συνδέει και σταθεροποιεί το δεξί 

τοίχωμα με τη ραφιέρα – μανάβικο. 

Τέλος τα δύο τοιχώματα θα ενώνονται επιπλέον μεταξύ τους με γωνιακό ραφιεράκι χρώματος 

κόκκινου, τοποθετημένο στο επάνω μέρος και κάτω από τη σκεπή. 

Τα τοιχώματα του κουκλόσπιτου θα είναι κανονικά λουστραρισμένα και στην πίσω τους 

πλευρά ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο μέσο της αίθουσας σαν διαχωριστικό. 

Η κουζίνα θα περιλαμβάνει μάτια, κουμπιά και  φούρνο. Το πλυντήριο ανοιγόμενο πορτάκι 

και κουμπιά και ο νεροχύτης ανοιγόμενο ντουλάπι, βρυσάκι και λεκάνη.  

Επίσης θα περιλαμβάνονται τα κουρτινάκια του παραθύρου.  

Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.  

Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον. 

Εξωτερικές διαστάσεις: 143Χ130Χ135 εκ.  
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2.2 ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ  

Κατασκευασμένο από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου τα τοιχώματά του και χρωματιστά  τα παράθυρα, η πόρτα, η σκεπή 

και ορισμένα άλλα στοιχεία της διακόσμησής του. Αποτελείται από δύο κομμάτια με σκεπή 

τα οποία ενώνονται μεταξύ τους σε σχήμα Γ με μια ραφιέρα. Εσωτερικά περιλαμβάνει 

κουζίνα με μάτια και φούρνο, απορροφητήρα, ψυγείο με καταψύκτη, νεροχύτη διπλό, ράφια 

και παράθυρα με κουρτίνες. 

Εξωτερικά είναι διακοσμημένο με παράθυρα με ζαρντινιέρες, πορτάκι, λουλούδια, 

πεταλούδες, ζωάκια κλπ. όλα χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Η σκεπή έχει 

κεραμίδια επίσης χαραγμένα. Το σετ συμπληρώνεται με έναν φράχτη διακοσμημένο με 

δεντράκι και ένα πορτάκι το οποίο ανοιγοκλείνει με ασφάλεια και μπορεί να αποτελεί την 

κύρια είσοδο του κουκλόσπιτου. Είναι κατασκευασμένα από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης 

ποιότητας. 

Όλα του τα άκρα και τα τελειώματα της γωνιάς είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα 

νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να  είναι νερού, μη τοξικά και 

φιλικά προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 150Χ35Χ150 εκ. το κάθε κομμάτι. 

Γωνία: 35Χ35Χ150 εκ. ύψος.  

Φράχτης με πορτάκι: 150Χ85 εκ. ύψος περίπου. 

Χώρος που καταλαμβάνει: 5,3 τ.μ. 

 

 
 

2.3 ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ ΜΕ   ΤΕΝΤΑ 

Κατασκευασμένο από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Αποτελείται από δύο πάγκους 

μήκους 119 εκ. ο κάθε ένας. Ο ένας πάγκος είναι διαμορφωμένος ως κουζίνα με φούρνο 

ανοιγόμενο, μάτια κουζίνας χαραγμένα πάνω στο έπιπλο, νεροχύτη με βρύση και άλλα δύο 

ντουλαπάκια ανοιγόμενα. Το πορτάκι του φούρνου και άλλο ένα από τα δύο πορτάκια φέρει 

χαραγμένη διακόσμηση και plexi glass. Ο δεύτερος πάγκος είναι διαμορφωμένος σε 

μανάβικο και περιλαμβάνει ένα ράφι στο κάτω μέρος, 1 κεκλυμμένο ράφι στη μέση και τον 

πάγκο συναλλαγής στο επάνω μέρος. Όλα τα οριζόντια αλλά και τα κάθετα στοιχεία των δύο 

πάγκων (προσόψεις, ράφια, ντουλάπια, πάγκοι κλπ) δεν είναι κομμένα σε ευθεία αλλά είναι 

όλα κυματιστά διαμορφωμένα.  Οι δύο πάγκοι ενώνονται μεταξύ τους με οβάλ ξύλινη 

κατασκευή η οποία πιάνει και στηρίζεται στις δύο άκρες των πάγκων.  Πάνω στην κατασκευή 

αυτή η οποία έχει σχήμα κυκλικό εφαρμόζεται ριγέ τέντα υφασμάτινη η οποία στερεώνεται 

με βέλκρο.   Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.  Τα χρώματα 
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και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 163Χ119Χ146 εκ. ύψος.  

 

 
2. 4 ΓΩΝΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

Κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας και από συνθετικό ξύλο 

M.D.F. με επένδυση οξιάς , λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή 

διακόσμηση. Εσωτερικά έχει ραφάκια. Εξωτερικά έχει πάγκο συναλλαγής με γκισέ σε σχήμα 

οβάλ και επιγραφή «ΙΑΤΡΕΙΟ». Στηρίζεται σε δύο ξύλινες τριγωνικές βάσεις.  

Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. 

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. 

Διάσταση :100x130 cm 

 

2.5  ΓΩΝΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ 

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου, με χρωματιστές λεπτομέρειες. Φέρει τρία συρταράκια, ραφάκια δεξιά και 

αριστερά του καθρέφτη και καθρέφτη άθραυστο ασφαλείας σε σχήμα οβάλ. Όλα του τα άκρα 

είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που 

χρησιμοποιούνται νερού.. 

Διάσταση : 73x40x110 cm 

 

2.6 ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ  ME   KΛΟΟΥΝ   

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο  

στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Στο μπροστινό μέρος το οποίο  

θα  έχει σχήμα σπιτιού, θα έχει χαραγμένο κλόουν στο κάτω μέρος και στο επάνω μέρος θα 

έχει χαραγμένη τη λέξη «ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ». Τα σχέδια θα είναι χαραγμένα σε 

ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας και βαμμένα με ζωηρά χρώματα. Στο μπροστινό μέρος θα  

φέρει οθόνη σε σχήμα οβάλ με κουρτινάκια. Στα δύο πλαϊνά του έχει παραθυράκια επίσης 

οβάλ. Στην κάτοψή του το κουκλοθέατρο θα  έχει σχήμα Π.  

Όλα του τα άκρα να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. 

Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 120Χ60Χ180 εκ. ύψος. 

 

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένες χρωματιστές λεπτομέρειες. Περιλαμβάνει κουζίνα με 

μάτια και φούρνο, νεροχύτη με ξύλινη βρύση, ψυγείο, ραφάκια – πιατοθήκη και δύο 

συρταράκια. 

Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.  

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. 

Δι7στάσεις: 125Χ40Χ100 εκ. ύψος. 

 



113 

 

2.7 ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ σπαστό   

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου. Έχει σχήμα Π.  Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και 

ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια  που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι 

νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις:100Χ50Χ140 εκ. ύψος 

 

2.8  ΕΤΑΖΙΕΡΑ ΓΙΑ ΚΟΥΚΛΕΣ  ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς και από ξύλο φουρνιστής 

οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός και χρωματιστή η 

σκεπούλα. Έχει 36 θέσεις για κούκλες κουκλοθέατρου. Τα χρώματα και τα βερνίκια που 

χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  

Διάσταση: 69x13x110 cm  

 

2.9 ΤΡΟΛΕΪ  ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΗΣ 

Κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένο στο  

φυσικό χρώµα του ξύλου, µε χρωµατιστή διακόσµηση. Περιλαµβάνει καθρέφτη ασφαλείας  

σε  σχήµα οβάλ στη  µία πλευρά και  κρεµάστρες στην άλλη, µπαούλο για την αποθήκευση 

των υλικών και  βέργα για το  κρέµασµα των ρούχων στο  επάνω µέρος. Το κάτω µέρος της 

κατασκευής (και στις δύο πλευρές) είναι διακοσµηµένο  µε διάφορες παραστάσεις, 

χαραγµένες σε  ηλεκτρονικό µηχάνηµα ακριβείας. Φέρει τέσσερις ενισχυµένες ρόδες µε  

φρένο για την εύκολη µετακίνησή του στο  χώρο που χρειάζεται. 

Όλα του τα  άκρα του είναι στρογγυλεµένα και  ακίνδυνα για τα  παιδιά. Τα χρώµατα και  τα  

βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι µη  τοξικά και φιλικά προς το  περιβάλλον. 

Διάσταση: 93x57x127 cm  

 

2.10  ΚΑΜΠΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένες λεπτομέρειες χρωματιστές. Είναι διπλής όψης με 

ειδικά πηχάκια για την τοποθέτηση και έκθεση βιβλίων. Φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο 

για την εύκολη μετακίνηση του.  

Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.  

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. 

Διάσταση: 94x48x91 cm  

 

2.11  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑΝΤ 

 

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου με ορισμένες λεπτομέρειες χρωματιστές. Είναι διπλής όψης με ειδικά 

πηχάκια για την τοποθέτηση και έκθεση βιβλίων. Στις δύο του μικρές πλευρές έχει σταντ με 

πλέξι – γκλας για την τοποθέτηση βιβλίων. Φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την 

εύκολη μετακίνηση του.  

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού. 

 Διαστάσεις: 94Χ47Χ132 εκ. ύψος.  

 

2.12 ΣΕΤ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Να είναι  κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό, άθραυστο, μη τοξικό, υψηλής ποιότητας και 

απεριόριστης αντοχής. Το σετ να αποτελείται από: 8 μεγάλα τούβλα 27Χ13,5Χ7 εκ., 8 μισά 

τούβλα 13,5Χ13,5Χ7 εκ, 4 μπάρες ισορροπίας με αντιολισθητική επιφάνεια 81Χ13,5Χ4 εκ,  

4 πλακέ εύκαμπτα στεφάνια διαμέτρου 60 εκ., 4 πλακέ εύκαμπτα στεφάνια διαμέτρου 35 εκ., 

4 ράβδους μήκους 70 εκ., 4 ράβδους μήκους 35 εκ. και 24 συνδετικά (12 ράβδο με ράβδο και 
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12 ράβδο με στεφάνι)  Όλα τα παραπάνω να δίνονται σε 4 χρώματα. Όλα τα υλικά να 

συνδυάζονται μεταξύ τους για τη δημιουργία μονοπατιών ψυχοκινητικής.  Απαιτούνται 

πιστοποιητικά ασφαλείας. 

 

2.13 ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

Να είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 

Να είναι επικαλυμμένα με ειδικό αντιολισθητικό υλικό (στα μισά κομμάτια ριγέ και στα 

υπόλοιπα πουά) στο επάνω μέρος ώστε να εξασφαλίζεται σταθερό και ασφαλές περπάτημα. 

Εργονομικός σχεδιασμός βασισμένος στα πατουσάκια των παιδιών.   

Το σετ να αποτελείται από 8 τεμάχια  καμπυλωτά κομμάτια μήκους 68,2 εκ, φάρδους 17,3 εκ. 

και ύψους 11 εκ. Τα 4 από αυτά φέρουν ριγέ αντιολισθητική επιφάνεια ενώ τα υπόλοιπα  4 

φέρουν πουά αντιολισθητική επιφάνεια. Τα κομμάτια αυτά  να στοιβάζονται για να 

εξοικονομείται χώρος κατά την αποθήκευσή τους. Συσκευασία ανθεκτικής τσάντας. 

Απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας 

 

2.14 ΣΤΡΩΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

Κατασκευασμένο από αφρώδες υψηλής πυκνότητας για να μη χάνει τη φόρμα του με το 

χρόνο. Η  επένδυσή τους γίνεται με υφάσματα, δερματίνες ή ναϋλόπανα υψηλής ποιότητας 

και αντοχής. Το σετ περιλαμβάνει : 

1 στρώματα αναρρίχησης Διάσταση  96Χ48Χ12Χ36 , 1 παραλληλόγραμμο Διάσταση, 2 

στρώματα γυμναστικής  Διάσταση 2 ήττα Διάσταση 

 

2.15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

Το πλαίσιο να  είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας 

λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το 

περιβάλλον. Το ταμπλό να είναι από ινσουλάιτ επενδυμένο με τσόχα ή άλλο ύφασμα της 

επιλογής μας. Διαστάσεις: 120Χ100 εκ. Να  περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση στον τοίχο 

 

2.16  ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Εξάγωνο σχήμα μερ κάθετου πλευρά και άλλη χρήση: πορτάκι , καθρέφτες , μαγνητικό 

πινακάκι ,συγχρονισμός , φινιστρίνια με plexi glass .Μεταλλικές κολώνες με πολύ γερές 

βάσεις. Βιδώνεται στο πάτωμα.Διάσταση κάθε πλευράς :116Χ79 εκ. ,κολωνάκι :82 

εκ,διαστάσεις κέντρου παιχνιδιού 195Χ224 εκ.  

Διάσταση: 93x57x127 cm  

 

2.17 ΠΑΓΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 

Κατασκευή από ξύλο φουρνιστής οξιάς ο σκελετός και από συνθετικό ξύλο MDF με 

επένδυση οξιάς ο πάγκος. Έχει χαραγμένη επιγραφή στο επάνω μέρος "Η γωνιά του 

μαραγκού". Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά.. 

Διάσταση: 86x57x112 cm  

 

2.18 ΕΤΑΖΙΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Όλα τα άκρα 

είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Ο πίνακας είναι από διάτρητο υλικό πάνω 

στο οποίο κρεμιούνται με ειδικά μεταλλικά γαντζάκια τα μουσικά όργανα. Τα χρώματα και 

τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  

(Ο πίνακας μπορεί να περιλαμβάνει σετ μουσικών οργάνων προαιρετικά: ξυλόφωνο 8 

ν., μεταλλόφωνο, ντέφι, ταμπουρίνο, 2 ζεύγη μαράκες, 2 ζεύγη καστανιέτες, 2 καστανιέτες με 

λαβή, ζεύγος κύμβαλα μεγάλα, ζεύγος κύμβαλα δακτύλων, κύμβαλο λαβής, 2 κουδουνάκια 

δερμάτινα με λαβή, φλογέρα, ξύστρα ξύλινη, μουσικό κρόταλο και τρίγωνο και μελλόντικα. 

Σύνολο 20 μουσικά όργανα). 

Διάσταση:81x16x75 cm  
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2.19 ΣΠΙΤΑΚΙ  ΕΞΟΧΗΣ 

• Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης 

αντοχής.  

• Ιδανικό για εξωτερικό χώρο και ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές.  

• Τα φωτεινά του χρώματα είναι ανθεκτικά στο ηλιακό φως και την θερμοκρασία. 

• Διαθέτει παράθυρο που ανοίγει και πόρτα με χερούλι και κλειδί. 

• Εύκολη συναρμολόγηση..  

Διάσταση: 131x110x121 cm  

 

2.20 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

• Τραμπάλα σε σχήμα κοτοπουλάκι 

• Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής.  

• Με μη αποσπώμενες χειρολαβές 

• Διαθέτει τρεις θέσεις 

• Διαστάσεις: 120Χ38Χ54cm 

 

2.21  ΑΜΜΟΔΟΧΟΣ  ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ 

 Διαθέτει κάλυμμα για προστασία από τις καιρικές συνθήκες 

• Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής.  

• Χρώματα: λαχανί με πορτοκαλί 

• Διαστάσεις: 152Χ152Χ24cm 

 

2.22 ΤΡΕΝΟ ΤΟΥΝΕΛ 

• Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης 

αντοχής.  

• Ιδανικό για εξωτερικό χώρο 

• Ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές.  

• Αποτελείται από 3 βαγόνια τα οποία έχουν πλαστικό πάτωμα.  

• Διαστάσεις: 200Χ70Χ84cm 

 

2.23 ΚΑΦΑΣΙ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ 

Καφάσι ξύλινο ενδεικτικών  διαστάσεων  30χ20χ10 εκ. κατασκευασµένο 

από ξύλο φουρνιστής οξυάς, λουστραρισµένο στο  φυσικό χρώµα του 

ξύλου που θα περιλαµβάνει διάφορα φρούτα από πλαστικό υψηλής 

οιότητας 

 

2.24 ΚΑΦΑΣΙ  ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Καφάσι ξύλινο ενδεικτικών  διαστάσεων  30χ20χ10 εκ. κατασκευασµένο από ξύλο 

φουρνιστής οξυάς, λουστραρισµένο στο  φυσικό χρώµα του ξύλου που θα περιλαµβάνει 

διάφορα λαχανικάα από πλαστικό υψηλής ποιότητας 

 

2.25 ΨΑΡΙΑ – 226 ΚΡΕΑΤΙΚΑ – 2.27 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ -2.28  ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ – 

2.29. ΣΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΑΣΤ ΦΟΥΤΝΤ 

Κατασκευασµένα από αυθεντικό πλαστικό υψηλής ποιότητας µε. διάφορα χρώµατα, πιστές 

αντιγραφές τροφών  

 

2.30 ΘΕΑΤΡΟΚΟΥΚΛΕΣ    ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ   ΣΕΤ 6 

Κλασικές θεατρόκουκλες με πλαστικό κεφάλι και υφασμάτινο ρούχο. Το σετ αποτελείται από 

6 τεμάχια: μπαμπά, μαμά, κορίτσι, αγόρι, παππού και γιαγιά. 

 

2.31 ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
Πάνινες γαντόκουκλες, καλοραμένες με 10 φιγούρες διαφόρων επαγγελματιών 
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2.32 ΣΕΤ 10 ΦΙΓΟΥΡΕΣ   ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
Κλαστικές θεατρόκουκλες με πλαστικό κεφάλι και υφασμάτινο ρούχο. Το σετ αποτελείται 

από 10 διαφορετικές ανθρώπινες φιγούρες 

 

2.33 ΣΕΤ 10 ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΖΩΩΝ 
Κλαστικές θεατρόκουκλες με πλαστικό κεφάλι και υφασμάτινο ρούχο. Το σετ αποτελείται 

από 10 διαφορετικές ανθρώπινες ζώων 

 

2.34 ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΑ ΓΙΑΓΙΑ ΓΙΓΑΣ 
Γαντόκουκλα γιαγιά ύψους 80 εκ. Τα χέρια της έχουν υποδοχές ώστε να γίνεται μια μεγάλη 

αγκαλιά 

 

2.35 ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΑ ΠΑΠΠΟΥΣ ΓΙΓΑΣ 
Γαντόκουκλα παππούς ύψους 80 εκ. Τα χέρια της έχουν υποδοχές ώστε να γίνεται μια μεγάλη 

αγκαλιά 

 

2.36 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ‘’Η ΧΙΟΝΑΤΗ & ΟΙ 7 ΝΑΝΟΙ’’ 

Σύνθεση αποτελούμενη από 24 κομμάτια (2 Χιονάτη και νάνοι, 4 πεταλούδες, 3 ζωάκια, 2 

λουλούδια, 1 μανιτάρι, 2 πουλάκια, 2 χελιδόνια και 8 πρασινάδες). Είναι κατασκευασμένα 

από συνθετικό ξύλο M.D.F. 5 χιλ. με επένδυση οξιάς. Τα θέματα είναι χαραγμένα πάνω σε 

ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Είναι βαμμένα με ζωηρά χρώματα και βερνικωμένα. Τα 

χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς 

το περιβάλλον. Διαστάσεις: 250Χ150 εκ. περίπου 

 

2.37 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ  ‘Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ’’ 

Σύνθεση αποτελούμενη από 12 κομμάτια (Κοκκινοσκουφίτσα, λύκος, 2 χελιδόνια, 1 

πεταλούδα, 1 ζωάκι, 1 λουλούδι και 5 πρασινάδες). Είναι κατασκευασμένα από συνθετικό 

ξύλο M.D.F. 5 χιλ. με επένδυση οξιάς. Τα θέματα είναι χαραγμένα πάνω σε ηλεκτρονικό 

μηχάνημα ακριβείας. Είναι βαμμένα με ζωηρά χρώματα και βερνικωμένα. Τα χρώματα και τα 

βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 200Χ100 εκ. περίπου 

 

2.38 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΤΑ ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 

Σύνθεση αποτελούμενη από 12 κομμάτια (3 γουρνάκια, 2 πεταλούδες, 1 ζωάκι, 1 λουλούδι 

και 5 πρασινάδες). Είναι κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο M.D.F. 5 χιλ. με επένδυση 

οξιάς. Τα θέματα είναι χαραγμένα πάνω σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Είναι βαμμένα 

με ζωηρά χρώματα και βερνικωμένα. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  

να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 200Χ100 εκ. περίπου 

 

2.39 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ Η ΖΟΥΓΚΛΑ 

Σύνθεση αποτελούμενη από 12 κομμάτια (Παπαγάλος σε κλαδί, Φοίνικας με φίδι, τίγρης, 

ελέφαντας με μαϊμού, καμηλοπάρδαλη και 7 πρασινάδες). Είναι κατασκευασμένα από 

συνθετικό ξύλο M.D.F. 5 χιλ. με επένδυση οξιάς. Τα θέματα είναι χαραγμένα πάνω σε 

ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Είναι βαμμένα με ζωηρά χρώματα και βερνικωμένα. Τα 

χρώματα και τα βερνίκια που  θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον. 

 

2.40 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΤΟ ΔΑΣΟΣ 

Σύνθεση αποτελούμενη από 29 κομμάτια (1 δέντρο, 1 ήλιο, 2 πουλάκια, 2 σύννεφα, 4 

πεταλούδες, 1 θάμνο με λουλούδια και ζωάκια, 8 διαφορετικά ζωάκια όπως αλεπού, ελάφι, 

αγριογούρουνο, σκιουράκι, λαγός, σαλιγκάρι, βάτραχος κλπ). Είναι κατασκευασμένα από 

συνθετικό ξύλο M.D.F. 5 χιλ. με επένδυση οξιάς. Τα θέματα είναι χαραγμένα πάνω σε 

ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Είναι βαμμένα με ζωηρά χρώματα και βερνικωμένα. Τα 

χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς 

το περιβάλλον. Διαστάσεις: 200Χ100 εκ. περίπου 
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2.41 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ 

Αυτοκόλλητο τοίχου με θέμα το δέντρο των ποιητών. Σύνθεση από 95 κομμάτια που εκτός 

από το δέντρου ύψους 110 εκ. περιλαμβάνει διάφορα πουλιά, φύλλα, πεταλούδες και 

λουλούδια. 

2.42 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΟΙΧΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ 

Αυτοκόλλητο τοίχου με θέμα πριγκίπισσα. Σύνθεση από 58 κομμάτια που εκτός από την 

πριγκίπισσα περιλαμβάνει διάφορα κάστρο, άμαξα, δέντρα, λουλούδια, πουλιά και 

καρδούλες. 

 

2.43 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΟΙΧΟΥ ΠΑΝΕΛ 92Χ254 εκ. 

Αυτοκόλλητο τοίχου πάνελ με θέμα τον Winnie the Pooh σε πολύ ζωηρά χρώματα. 

Διαστάσεις: 92Χ254 εκ.  

 

2.44 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΟΙΧΟΥ ΠΑΝΕΛ 184Χ254 εκ. 

Αυτοκόλλητο τοίχου πάνελ με θέμα τον Winnie the Pooh σε πολύ ζωηρά χρώματα. 

Διαστάσεις: 184Χ254 εκ.  

 

2.45 ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ  

Από ανθεκτικό εύκαμπτο πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 

Κατάλληλο για παιχνίδι με άμμο και νερό. Σε διάφορα έντονα χρώματα. Διάμετρος: 18,20 εκ. 

 

2.46 ΣΕΣΟΥΛΑ 2.47 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ 

 

Από ανθεκτικό εύκαμπτο πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 

Κατάλληλο για παιχνίδι με άμμο και νερό. Σε διάφορα έντονα χρώματα 

 

2.48 ΦΟΡΤΩΤΗΣ- 2.49 ΦΟΡΤΗΓΟ 

Παιδικά οχήματα από πλαστικό υψηλής ποιότητας, άθραυστα το  σετ 

περιλαμβάνει ένα φορτηγό διαστάσεων 28 εκ και ένα φορτωτή   28 εκ. 

 

2.50 ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗ 

Κατασκευασμένη από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας με σιδερόπανο στην επιφάνεια 

σιδερώματος και θέση για το σίδερο. Μήκος: 73 εκ. και ρυθμιζόμενο ύψος από 49 – 56 εκ.  

 

 

2.51 ΠΙΝΑΚΑΚΙ ΜΕ ΦΕΛΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 

Το πλαίσιο να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο Μ.D.F. (περίπου 8 εκ. 

περιμετρικά) με επένδυση οξιάς, χρωματιστό και ο πίνακας από φελλό, για την ανάρτηση 

εργασιών. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά 

και φιλικά προς το περιβάλλον.  Διάμετρος: 70 εκ.  

 

2.52 ΠΙΝΑΚΑΚΙ ΜΕ ΦΕΛΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 

Το πλαίσιο να  είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο Μ.D.F. με επένδυση οξιάς, 

(περίπου 8 εκ. περιμετρικά) χρωματιστό και ο πίνακας από φελλό, για την ανάρτηση 

εργασιών. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά 

και φιλικά προς το περιβάλλον.  Διαστάσεις: 70Χ70 εκ.  

 

2 .53   ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ &  ΒΙ ΒΛΙΑ  ΓΙΑ ΝΗΠ ΙΑ  
Διάφορα παιχνίδια εκπαιδευτικά για νήπια   2,5 έως 5 ετών, όπως πάζλ, τουβλάκια, 
κούκλες κουκλοθέατρου, λαβύρινθοι, βιβλία με ήχους, παιχνίδια με ήχους, κτλ., κατά 
υπόδειξη της Υπηρεσίας. 
 
 

 



118 

 

3 ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

3.1 ΓΡΑΦΕΙΟ 

H Eπιφάνεια του γραφείου είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με 

αντιγδαρτική μελαμίνη πάχους 25 χιλ, άριστης ποιότητας.  

Οι πλαϊνές επιφάνειες στήριξης του γραφείου είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα 

επενδεδυμένη με μελαμίνη πάχους 25 χιλ.  

Διαστάσεις: 160Χ80Χ72εκ. 

 

3.2 ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 

Οι προδιαγραφές του ξύλου να είναι ίδιες με του προαναφερθέντος γραφείου. 

Διαστάσεις : 120x60x72 

cm 

 

3.3 ΣΥΡΤΑΡΙEΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

Οι  προδιαγραφές  του  ξύλου  είναι  ίδιες  με  του  προαναφερθέντος  γραφείου  με  3 
συρτάρια και μολυβοθήκη. 

 
Διαστάσεις :  43x 60x 
60εκ. 

 

3.4 ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 

Kάθισµα εργασίας  γραφείου, µε  πλάτη ψηλή, µε  µπράτσα, τροχήλατο ανατοµικό.  Με 

σκελετό από ανθεκτικό πλαστικό, βάση τοξωτή µε  ρόδες. Το ύψος ρυθµίζεται µε µοχλό. 

Καλύπτεται από ανθεκτική δερµατίνη σε διάφορα χρώµατα 

3.5 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ 

Eίναι κατασκευασµένη από µοριοσανίδα επενδεδυµένη  µε µελαµίνη πάχους 18 χιλ. H 

βάση στο  σηµείο επαφής µε το  έδαφος φέρει αντιολισθητικά και  ρυθµιζόµενα πέλµατα. 

Το χρώµα του κασώµατος είναι είτε  σε  φυσικό χρώµα ξύλου είτε  κάποιο άλλο χρώµα της 

επιλογής του πελάτη. Tα πλαϊνά φέρουν κατά µήκος των εσωτερικών πλευρών τους οπές 

για τη  στήριξη των ραφιών. Ενδεικτικο πλάτος ραφιων 63 εκ. συνολο 6 ράφια. Η 

βιβλιοθηκη χωρίζεται στα δυο από καθετη ταβλα. Στο κατω μέρος φέρει 4 κλειστα 

ντουλάπια διαφόρων χρωματισμων 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 124χ40χ180 

 

3.6 ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΡΑΦΙΑ 

Να αποτελούνται από διάτρητα γωνιακά ελάσματα τύπου ΝΤΕΞΙΟΝ 122X46X200 εκ 

και κολώνες ή ορθοστάτες, μεταλλικά ράφια από λαμαρίνα ή πάνελ πάχους 1,00 mm και 

πλάτους 0,46 εκ και συμπληρωματικά υλικά όπως βίδες, γωνιές, πέλματα κ.λ.π. 

Οι κολώνες να έχουν ύψος 220 εκ τουλάχιστον. 

 

3.7 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ  

Πολυθρόνα με μεταλλικό σκελετό σε χρώμα μαύρο, κάθισμα και πλάτη από αφρώδες 

υλικό επενδυμένο με μαύρη δερματίνη. 

Διαστάσεις : 70x67x 70εκ. 

 

3.8 ΚΑΘΙΣΜΑ 

 Καρέκλες µε µεταλλικό σκελετό βάση και  πλάτη επενδυµένα µε δερµατίνη 

σε  διάφορα χρώµατα. Με µπράτσα 

 

3.9 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΕ ΟΜΠΡΕΛΟΘΗΚΗ 

Μεταλλικός καλόγηρος χρωμίου με μαύρες θήκες. 

Διαστάσεις : ύψος 175 εκ. 
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3.10 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

Ξύλινη κατασκευή με σήμανση «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» στο μπροστινό πορτάκι 

Διαστάσεις : 40x23x61 εκ. 

 

3.11 ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ 

Κλειδοθήκη διαστάσεων 35x45 εκ. 

 

3.12 ΚΑΛΑΘΙΑ  ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Καλαθάκια απορριμμάτων - αχρήστων γραφείου 

Διαστάσεις : 30x30x32 εκ. 
 

3.13 ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 

Επιτοίχια συσκευή 

Κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό 

Παράθυρο ελέγχου του αποθέματος των χειροπετσετών 

Με κλειδαριά 

Διατίθεται σε 2 χρώματα λευκό και μαύρο 

Διαστάσεις : 30εκ x 30εκ x 11εκ (ΥxΠxB)         

                   

3 ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

1. Χύτρες ταχύτητας ανοξείδωτες επαγγελματικές 10lt. 

2. Κατσαρόλες INOX, το σετ (5 τεμάχια) σε πάχος 1,2 mm και με πάτο sandwich 

(Φ45,Φ50,Φ34,Φ36,Φ28,Φ36) 

3. Σουρωτήρι ανοξείδωτο ΙΝΟΧ μεγάλο με πάχος 1mm (Φ40,Φ50) 

4. Σουρωτήρι ανοξείδωτο ΙΝΟΧ μεσαίο με πάχος 1mm (Φ28,Φ32) 

5.Σερβίτσιο φαγητού πορσελάνης ανάγλυφη 24 ατόμων (ρηχά Φ26, βαθιά Φ23, φρούτου 

Φ18, καφέ Φ10, τσαγιού Φ13), επί πλέον 24 πιατάκια και φλιτζανάκια καφέ 70 cl και 

τσαγιού 180 cl 

6. πιρούνια φαγητού INOX 

7. κουτάλια φαγητού INOX 

8. Μαχαίρια φαγητού ΙΝΟΧ 

9. Ποτήρια νερού μελαμίνης 

10. Κύπελλο νερού μελαμίνης με χεράκι Φ85Χ83 

11. Μπολάκια σούπας μελαμίνης Φ180Χ45 

12. πιάτα βαθιά μελαμίνης Φ210 

13. πιάτα ρηχά μελαμίνης 

14. Ποτήρια νερού γυάλινα 

15. Κανάτες γυάλινες και πλαστικές 

16. Πλάκα πολυαιθυλενίου 30Χ50 για κόψιμο 

λαχανικών χρωμ. πράσινο 

17. Σανίδα κοπής ψωμιού 

18. Σανίδα κοπής κρέατος 

19. Δίσκοι σερβιρίσματος αντιολισθητικοί μεγάλοι 

20. Δίσκοι σερβιρίσματος αντιολισθητικοί μεσαίοι 

21. Σαλατιέρες ανοξείδωτες Φ29 

22. Κούπες γάλακτος 

23. Κουτάλια – πιρούνια μελαμίνης σετ 

24. Ταψιά INOX με ειδική νεύρωση στην επιφάνεια και τις γωνίες ορθογώνια 

25. Ταψιά INOX με ειδική νεύρωση στην επιφάνεια στρογγυλά 
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26.   Σετ   μαχαίρια   κουζίνας   (για   κρέας-ψάρι-   κοτόπουλο-λαχανικά)   ανοξείδωτα 

διαφόρων διαστάσεων 

27. Σπάτουλες - κουτάλες διάφορες INOX 

28. Ψωμιέρες επιτραπέζιες μπαμπού  Φ22 

29. Πιρούνια ανοξείδωτα μικρά 

30. Κουτάλια ανοξείδωτα μικρά 

31. Λεκάνες κουζίνας INOX Φ30 

32. Πιατέλες ΙΝΟΧ διάφορα μεγέθη 

33. Μπρίκια καφέ INOX διαφόρων διαστάσεων 

34. Θήκη αλουμινόχαρτου & μεμβράνης & χαρτί κουζίνας 

37,50X18,50 

35. Κρεμάστρα τοίχου για πετσέτες INOX 8X60 

36. Θήκη για χαρτοπετσέτες ΙΝΟΧ 

37. Στεγνωτήριο πιάτων ανοξείδωτο 

38. Σετ καφέ - ζάχαρη INOX 

39. Σετ γυάλινα βαζάκια μπαχαρικών 

40.Σετ γυάλινα βαζάκια αλάτι - πιπέρι 

41.Βραστήρας νερού ηλεκτρικός 

42.Σκάλα αλουμινίου ενισχυμένη με 3 σκαλοπάτια επαγγελματική 

43.Σκάλα αλουμινίου ενισχυμένη με 6 σκαλοπάτια επαγγελματική 

44.Ψαλίδια INOX 

45.καρότσι σφουγγαρίσματος διπλό πλαστικό και πρέσα με ρόδες 

46.καλαθάκια απορριμμάτων πλαστικά με περιστρεφόμενο καπάκι 

47.Δοχείο απορριμμάτων τουαλέτας με πετάλι INOX  7,50 λίτρα 

48.Βούρτσες τουαλέτας INOX ΠΙΓΚΑΛ 

49.Σκούπα χόρτινη με κοντάρι 

50. Σκούπα Πλαστική με κοντάρι αλουμινίου 

51. Σφουγγαρίστρα με κοντάρι αλουμινίου 

52. Φαράσι με κοντάρι 

53.Μηχανισμοί καθαρισμού τζαμιών με κλιπ και ορειχάλκινη ράγα 

με λάστιχο 

54.Μίξερ με γυάλινο μπλέντερ: 

Μίξερ συνοδευόμενο από το γυάλινο μπλέντερ 1,5 λίτρου. Ισχύς: 

900W - 230V 

Χωρητικότητα: 6,70 λίτρα 

Διαστάσεις : 240 Χ 400 Χ 350 

Ανταλλακτικά : 10 έτη. Εγγύηση : 1 έτος 

55.Λεμονοστίφτης επαγγελματικός: 

Ισχύς 180W - 220V. Χωρητικότητα 18 λίτρα ώρα Διαστάσεις : 390 

Χ 330 Χ 250 

Ανταλλακτικά : 10 έτη. 

Εγγύηση : 1 έτος. 

56.Ζυγαριά ρεύματος και μπαταρίας: 

Ζυγαριά ρεύματος και μπαταρίας. 

Ικανότητα ζύγισης 120 κιλά. 

Διαστάσεις : 450 Χ 560 Χ750 

Διαστάσεις πλατφόρμας : 400 Χ 500 

Ανταλλακτικά : 10 έτη. 
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57.Ζυγαριά μπαταρίας 

Ζυγαριά μπαταρίας. 

Ικανότητα ζύγισης 6 κιλά. 

Διαστάσεις : 333 Χ 288 Χ 141. 

Διαστάσεις πλατφόρμας : 215 Χ 275 

Ανταλλακτικά : 10 έτη. 

58.Τραπέζι κουζίνας 

Τραπέζι εργασίας IΝΟΧ 18/10 ΑΙSI βαρέως τύπου Φ 10  με ράφι ενδιάμεσο. 

Διαστάσεις : 120-150 Χ70Χ86 

59.Συσκευή γκαζάκι ασφαλείας 

60.Μίξερ χειρός (Multi) δύο ταχυτήτων 

61. Αποχυμωτής με δοχείο μεγάλης περιεκτικότητας 

62.Τοστιέρα 4 θέσεων 

63.Λεκάνες πλαστικές διαφόρων μεγεθών 

64.Τηγάνια διαφόρων διαστάσεων αντικολλητικά, τύπου TEFAL 

65.Τρίφτες τυριού με 4 πλευρές 

66.Τρίφτες λαχανικών 

67.Πυρεξ διαφόρων διαστάσεων 

68.Πλαστικά μπολ με σκέπασμα ορθογώνιο 

69.Πλαστικά μπολ με σκέπασμα τετράγωνο 

70.Πλαστικά μπολ με σκέπασμα στρογγυλό 

71.Σετ με κουτάλες Ξύλινες 

72.Σουρωτήρι για τσάι, ΙΝΟΧ 

73.Αναπτήρας μεγάλος για Γκάζι 

74.Ανοιχτήρι κονσέρβας 

75.Τσιμπίδες – Λαβίδες ΙΝΟΧ 

76.Γάντια – Πιάστρες ταψιών 

77.Σουβερ 2 σετ των 6 

78.Σουπλά 

79.Θερμόμετρα ψυγείου 

80.Μπολ φρούτου μελαμίνης 

81.Θερμόμετρα ηλεκτρονικά 

862Φρυγανιέρα ΙΝΟΧ 

83.Καφετιέρα Γαλλικού καφέ με κανάτα 

84.Ηλεκτρική φραπιέρα χειρός 

85.Αναδευτήρα αυγών 

86. Σετ «τσέρκι» διαφόρων μεγεθών – σχημάτων 

 

4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

 

4.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ 

Ηλεκτρικό σίδερο ατμού με πλάκα ΙΝΟΧ. Ρεύματος 220 V. 2200 W 

Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE. 

Ανταλλακτικά:10 Έτη. 
  

 
4.2 ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ 

Σιδερώστρα επαγγελματική με βάση μεταλλική , ρυθμιζόμενη και με πανί άκαυστο. 

Διαστάσεις : 150 Χ 30.Εγγύηση :1 έτος. 
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4.3 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟ 

Επαγγελματική σκούπα σκόνης και νερού. Τάση : 220 V. Ισχύς : τουλάχιστον 1200 

W.Τύπος κάδου IΝΟΧ 18/10. Χωρητικότητα κάδου 30 λίτρα. Διάμετρος εξόδου : 

Φ40Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση 

CE.Ανταλλακτικά : 10 έτη. 

 

4.4 ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

Ηλεκτρική   σκούπα   επαγγελματική.   Ρεύματος   220V.   Μέγιστη   ισχύς   

1800W.Χωρητικότητα σακούλας 5.Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, 

υποχρεωτική προσκόμιση CE.Ανταλλακτικά : 10 έτη. 
 

4.6 ΑΠΛΩΣΤΡΑ 

Απλώστρα επαγγελματική με βάση μεταλλική Διαστάσεις: 150Χ70 Χ 90 ύψος 

 

5 ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

1. ΣΕΝΤΟΝΙ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 

Σεντόνι με λάστιχο ώστε να ταιριάζει σε στρώμα 129Χ60 εκ. από ύφασμα βαμβακερό 100% 

σε μονόχρωμο ή εμπριμέ δικής μας επιλογής. 

2. Σετ Σεντονιών Κούνιας (πανωσέντονο) 

100% βαμβακερά διαστ. 1,20x1,70 

3. Κουβέρτες ακριλικές διαστ. 1,10x1,40 

4. Παπλωματάκια 100% βαμβακερά διαστ. 1,20x1,60 

5. Κουβερλί 100% βαμβακερό διαστ. 1,20x1,60 
6. Προσόψια 100% βαμβάκι διαστ. 0,50x1,00 

7. Πετσέτες 100% βαμβάκι χεριών διαστ. 0,30x0,50 

8. Ποδιές κουζίνας ολόσωμες με αδιάβροχη επένδυση 
9. Ποτηρόπανα ζακάρ πικέ διαστ. 0,45x0,70 

1.10 Τραπεζομάντηλα μονόχρωμα διαστ. 1,40x1,80 

1.11 Μαξιλαροθήκη  νηπίων 100% βαμβακερή  

1.12  Μαξιλάρια κρεβατιών νηπίων διαστ. 0,40x0,60 

1.13 Μοκέτα άριστης ποιότητας το m2 

Όλα τα προαναφερθέντα, θα παραδοθούν σε χρώματα και σχέδια που θα υποδειχθούν από 
την Υπηρεσία. 

 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

1. Τηλεόραση 48’’ 
 
Τεχνικό Στοιχείο-
Χαρακτηριστικό 

Ελάχιστη απαίτηση 

Διαγώνιος  48’’ 

Είδος LED, Full HD, Smart 

Συχνότητα 200 Hz 

Δέκτες Τηλεοπτικός δέκτης (DVB-T)  

Δορυφορικός δέκτης (DVB-S) 

Συνδεσιμότητα Ethernet, Wifi, 2 Χ HDMI, RJ45 ethernet, 2 X USB 

Εγγύηση 1 χρόνος 
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2. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  
 

Τεχνικό Στοιχείο-
Χαρακτηριστικό 

Ελάχιστη απαίτηση 

Επεξεργαστής Intel i7 

Μνήμη 8 GB RAM  DDR3  

Δίσκος SATA, Χωρητικότητας 1 ΤΒ τουλάχιστον 
 

Κάρτα γραφικών Nvidia GeForce GT 640 – 3GB 

Τροφοδοτικό 500W 

Οπτικός Δίσκος DVD-RW  
 

Δίκτυο Ethernet Gigabit κάρτα δικτύου  
Wireless 802.11 b/g/n 

Διασυνδέσεις 2 USB, Είσοδος για μικρόφωνο, ηχεία 

Εξωτερικές θύρες 2 Χ USB 3 
HDMI 
D-Sub 
DVI-D 
RJ45 Δικτύου 

 

Πρόσθετα 
χαρακτηριστικά 

Αναγνώστης μνήμης 16 σε 1 (CF/ Micro Drive/ MS/ MS Duo/ MS Pro/ 
MS Pro Duo/ SD/ MMC/ MMC4.0/ RS-MMC/ RS-MMC4.0/ SDHC/ 
MS Micro-M2/ Mini SD/ Micro SD/ Mini MMC) 
Ηχεία 

Πληκτρολόγιο USB /Ποντίκι USB 
2 XUSB και μικρόφωνο / ακουστικά  στην πρόσοψη 

Λειτουργικό Σύστημα  Windows 8.1 Ελληνικά Professional 64bit 

Εγγύηση χρόνια  

 
3. Οθόνη 
 

Τεχνικό Στοιχείο-
Χαρακτηριστικό 

Ελάχιστη απαίτηση 

Τύπος Οθόνης Έγχρωμη LED -  Ευρυγώνια 16:9 

Μέγεθος Ορατής 
Επιφάνειας 

21.5"  

Μέγιστη ανάλυση 1920 X 1080  

Χρόνος απόκρισης 5ms 

Είσοδος Σήματος Αναλογική 15pin D-Sub(VGA)  

Εγγύηση 
2 χρόνια Zero Pixel On-Site στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου 
Ρόδου 
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4. Έγχρωμο Πολυμηχάνημα inkjet 
 

Τεχνικό Στοιχείο-
Χαρακτηριστικό 

Ελάχιστη απαίτηση 

Μέγεθος χαρτιού 
εκτύπωσης  

Α4 

Ανάλυση Έγχρωμης 
Εκτύπωσης 

 4,800 x 1,200 dpi 

Ταχύτητα εκτύπωσης 
σε Α4 

10 σελ/λεπτό (έγχρωμη) 
18 σελ/λεπτό (ασπρόμαυρη) 

Ανάλυση Σαρωτή έως 1200 x 1200 dpi 

Ταχύτητα Σάρωσης 10 σελ/λεπτό 

Σύνδεση USB 2.0, Ethernet, Wifi 

Επιπλέον 
χαρακτηριστικά 

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, μνήμη 1 GB, οθόνη LCD, Φαξ 

Εγγύηση 1 χρόνος 

 
5. Φωτοτυπικό 
 

Τεχνικό Στοιχείο-
Χαρακτηριστικό 

Ελάχιστη απαίτηση 

Ελάχιστη ταχύτητα 
αντιγραφής Α4 

(σελ/λεπτό) 

20 

Μέγιστο μέγεθος 
πρωτοτύπου 

Α3 

Εκτύπωση Ασπρόμαυρη 

Τεχνολογία εκτύπωσης Laser 

Μνήμη 256 ΜΒ 

Ανάλυση εκτύπωσης 600dpi 

Αποχρώσεις του γκρι  256 

Εκτύπωση 2 όψεων  Αυτόματη 

Σύνδεση Ethernet και USB 

Λειτουργία ως 
εκτυπωτή δικτύου  

ΝΑΙ 

Σμίκρυνση - 
Μεγέθυνση 

50% - 200% 

Κασέτες Κασέτα των 250 φύλλων 

Επιπλέον 

χαρακτηριστικά 

Οθόνη αφής, τροφοδοσία bypass 100 φύλλων, επιδαπέδιο, ARDF 50 

φύλλων 

Μηνιαίος κύκλος  

Εγγύηση 3 χρόνια 
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Όλα τα είδη πρέπει να είναι  αμεταχείριστα  και σύγχρονης  τεχνολογίας. Οι Η/Υ  μπορεί  να  είναι  
συναρμολογημένοι στην Ελλάδα  ή στο εξωτερικό το πολύ πριν ένα εξάμηνο. Όλοι οι Η/Υ θα 
διαθέτουν  πληκτρολόγιο και mouse. Όλοι οι εκτυπωτές θα διαθέτουν τα απαραίτητα καλώδια 

σύνδεσης με τους Η/Υ. Τα  υπόλοιπα  είδη πρέπει να  έχουν κατασκευαστεί  το πολύ πριν  δύο έτη.  
 

 

 

ΘΕΜΑ 12
ο 
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)            Απόφ. 431/2016  (Α.Δ.Α: ΩΖ6ΣΩ1Ρ-ΤΥΗ)   

Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την «προμήθεια εξοπλισμού για την 

ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού» 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 87.000,00€ με ΦΠΑ. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 16/89362/21-

10-2016) 

 

O Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/89362/21-10-2016, ως κατωτέρω: 

«Θέμα: με τίτλο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την «προμήθεια εξοπλισμού  νέου 

βρεφονηπιακού σταθμού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου»  
Η Ειδική Yπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη με αρ. πρωτ. 

3642/23-8-2016 πρόσκλησή της, (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ30, Α/Α ΟΠΣ: 1714) με τίτλο 

«Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας» καλεί ανάμεσα σε άλλους και το Δήμο 

Ρόδου για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και να 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών» 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο».  

Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που αφορούν στη 

δημιουργία νέων υποδομών κοινωνικής πρόνοιας και στην επέκταση και αναβάθμιση ήδη 

υφιστάμενων και ειδικότερα: 

α) Κατασκευή και εξοπλισμό υποδομών φροντίδας παιδιών όπως παιδικοί και  

βρεφονηπιακοί σταθμοί. 

β)  Επέκταση / αναβάθμιση υφιστάμενων δομών φροντίδας παιδιών 

  Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης ο Δήμος Ρόδου προτίθεται να υποβάλει 

πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού 

σταθμού Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού, Δήμου 

Ρόδου». 

Η πρόταση αφορά την ανέγερση και την προμήθεια εξοπλισμού του νέου Βρεφονηπιακού 

Σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού 

Ο προϋπολογισμός για  την προμήθεια  του εξοπλισμού  είναι 87.000,00 με Φ.Π.Α 24%  

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή η έγκριση: 

Των τευχών δημοπράτησης για την «προμήθεια εξοπλισμού  νέου βρεφονηπιακού σταθμού 

Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού , Δήμου Ρόδου»  προϋπολογισμού 87.000,00  με Φ.Π.Α 

24%»   

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων  & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

κ.Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τα τεύχη 

δημοπράτησης «προμήθειας εξοπλισμού νέου βρεφονηπιακού σταθμού Δημοτικής 

Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου», κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά.
  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
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 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/89362/21-10-2016 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου,  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για «δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ» 

 Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 «ενίσχυση της διαφάνειας 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 

διατάξεις»    

 Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ. 

114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

 Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

 τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 «Για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 

 τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων» 

 την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013 «τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης για την 

«Προμήθεια εξοπλισμού νέου βρεφονηπιακού σταθμού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, 

Δήμου Ρόδου», προϋπολογιζόμενης αξίας 87.000€ με Φ.Π.Α. 24%, ως κατωτέρω: 

 

ΣΧΕΔΙΟ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗN  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΙΑΛΥΣΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

Έχοντας υπ όψιν : 

16. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για <<δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ>> 

17. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 << ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και 

άλλες διατάξεις >>    

18. Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ.  

       114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

19. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

20. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις>> 

21. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 <<Σύσταση Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων>> 

22. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

23. την υπ΄ αριθμό 1758/2016 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβαση η αρμοδιοτήτων  

24. Την …………απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έχει εκδοθεί. 

25. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στους  Κ.Α. ………………… 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

Τη διενέργεια Ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές που αφορά 

την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 

87.000,00€ (με  Φ.Π.Α.24%), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας 

Διακήρυξης και με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής για κάθε ομάδα όπως περιγράφεται στο ενδεικτικό 

προϋπολογισμό που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η προμήθεια  θα 

χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020  και τον 

Άξονα προτεραιότητας 3, «Βελτίωση Βασικών Υποδομών» 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάση τιμής στο σύνολο των ειδών της  κάθε ομάδας,  όπως αναφέρονται στη μελέτη του 

διαγωνισμού  και στο παράρτημα Δ 

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 ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον  είκοσι δύο 

(22)  ημερών από την ημερομηνία  δημοσίευσης στο ΚΗΔΜΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 1α. 

του άρθρου 121 του Ν. 4412/2116. 

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής: 

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  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΣΟΥ , ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΙ. Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στην τεχνική έκθεση 

και στη σχετική μελέτη  του Δήμου Ρόδου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης 

αυτής. 

Α2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Αριθμός CPV 

 

 

 

Διαδικτυακή πύλη 

www.Promitheus.aov.ar 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

……../……./2016 ……../………/201

6 15:00 

……/……/20

16 15:00 

15511000-3 

 

 

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. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο. 

Α3. Δεκτοί στον διαγωνισμό 

    Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dromitheus.aov.ar/
http://www.dromitheus.aov.ar/
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2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

 Οι προμηθευτές μπορούν να  υποβάλλουν προσφορά για μία ομάδα η για όλες τις ομάδες με 

την απαραίτητη προϋπόθεση η προσφορά να περιλαμβάνει τα υλικά της κάθε ομάδας όπως 

αυτά περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Σε  περίπτωση που κατατεθεί προσορά 

για μέρος των υλικών της κάθε ομάδας η προσφορά θα απορρίπτεται.  

Προϋποθέσεις νια τη δυνατότητα συμμετοχής  στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό: 

Για την 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 τον 

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. 

 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  για τις δημόσιες συμβάσεις , 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. 

Συμπληρωματικές πληροφορίες -διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού 

(διακήρυξη): 

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 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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 βάση του Ν. 

4412/2016. 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 

1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ίση προς το 2% του συνολικού προϋπολογισμού 

χωρίς Φ.Π.Α.  βάση του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016  δηλαδή …………. Σε περίπτωση 

υποβολής μέρους των ομάδων η εγγυητική συμμετοχής  θα είναι 2% του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού  για τις ομάδες στις οποίες συμμετέχει δηλαδή …………. ,  ισχύουσα ένα 

μήνα μετά  την ισχύ της προσφοράς. (Οι προσφορές ισχύουν μέχρι  3 μήνες μετά τη 

καταλυτική ημερομηνία των προσφορών)   

2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ως προκαταρτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν  δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 93 

του Ν. 4412/2016, όπου ο Οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότ: 

Α)Δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους : 

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 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 

Β)Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης  

Γ) δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

Δ) Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 

Δ) Δε σύναψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρεβλωση του 

αναταγωνισμού. 

Ε) Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατα την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης   παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης  σύμβασης, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

ΣΤ) Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφίβολων 

την ακεραιότητα του. 

Ζ) Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας . 

Η) Διαθέτει την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση 

της σύμβασης . 
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3) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο 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. 

4)Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να 

παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του έξοδα  

5) Υπεύθυνη δήλωση 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. 

6)  Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

7) υπεύθυνη δήλωση ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και 

σε κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

8) υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι 

ασφαλισμένο το προσωπικό της επιχείρησης. 

9) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το προσφερόμενο γάλα έχει παραχθεί από 

βοοειδή που δεν διατρέφονται με μεταλλαγμένα προϊόντα. 

10) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το γάλα που παράγουν είναι ασφαλές, 

άριστης ποιότητας, δεν βλάπτει την υγεία των καταναλωτών και δεν περιλαμβάνεται σε 

λίστες προϊόντων GMO (γενετικά τροποποιημένα προϊόντα )   

οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με 

την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

Κατά το στάδιο της κατακύρωσης μόνο ο μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται 

να υποβάλει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη από 10 ούτε μεγαλύτερη 

από 20 ημέρες ) από την κοινοποίηση της ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού  των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 καθώς και για τη πλήρωση 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου. Η υποβολή των 

δικαιολογητικών θα γίνει και ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού, σε μορφή αρχείου pdf 

στον φάκελο <<ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ>>   

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο Προσωρινός μειοδότης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) είναι τα εξής  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Που θα περιλαμβάνει τα εξής : 

K.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής 

δράσης της αριθμ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

L.  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). 

M.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

N.  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 
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σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον 

Ν.2332/1995). 

O. 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. 

2)  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. 

3) 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. 

4) 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. 

5)  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 θα οδηγεί σε 

αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 

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  ,  

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

β)   Πιστοποιητικό ως παράγραφος 3 και 4 των απαιτούμενων στους Έλληνες 

πολίτες. 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 

α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  

συμμετέχει στην ένωση,  

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 
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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 τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, 

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 

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 

 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3. 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. 

4. 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. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 δικαιολογητικά καθώς και την τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον 

προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

V. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν 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,  

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 και 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. 

VI. Τεχνική προσφορά 

Στον (υπο) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την 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. 

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 
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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 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.5 

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. 

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται οι προμηθευτές που  υποβάλλουν προσφορά για μία ομάδα 

η για όλες τις ομάδες με την απαραίτητη προϋπόθεση η προσφορά να περιλαμβάνει τα υλικά 

της κάθε ομάδας όπως αυτά περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Σε  περίπτωση 

που κατατεθεί προσφορά για μέρος των υλικών της κάθε ομάδας η προσφορά θα 

απορρίπτεται.  

Τιμές: 
 θα εισάγετε αριθμητικά τη τιμή μονάδος εκάστοτε προϊόντος και η κατακύρωση θα γίνεται 

στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής για κάθε ομάδα 

όπως περιγράφεται στο ενδεικτικό προϋπολογισμό που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας    

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

3.Τρόπος πληρωμής 
Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της παραδοτέας ποσότητας, 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 2016. 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 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους  ότι ο ανάδοχος της προμήθειας  

βαρύνεται με κράτηση για φόρο εισοδήματος σε ποσοστό 4%, κράτηση σε ποσοστό 0,06% 

επί της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

                                                 
5 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. 
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Συμβάσεων, καθώς και με το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, καθώς και με 

κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

4.Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης - Διευκρινήσεις 

4.1) 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. 

4.2)Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 

προσφοράς. 

4.3)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. 

8. Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή, για χρονικό διάστημα 

μέχρι 3 μήνες μετά τη καταλυτική ημερομηνία των προσφορών . Προσφορά που ορίζει χρόνο 

ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο υπολογισμός του χρονικού διαστήματος 

αρχίζει από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

9. Εγγυήσεις 

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 : A4 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 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α., νόμος 4412/2016. 

- 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 στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης . 

- 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 άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 

 

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. 
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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.6 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  την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής για κάθε ομάδα όπως περιγράφεται στο 

ενδεικτικό προϋπολογισμό που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  και στην 

περίπτωση που θα υπάρχουν ίδιες τιμές  ανάμεσα σε προμηθευτές   θα  διενεργείται 

κλήρωση με όρους που θα τεθούν από την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε 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. 

11. 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 διενέργεια κλήρωσης μεταξύ τους σε περίπτωση ισότιμων προσφορών 

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, 

                                                 
3 Αυτό εναλλακτικά μπορεί να γίνει: Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», OL συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ϋα λάβουν σχετική ενημέρωση μέσω του συστήματος. 

Προκειμένου δε να λάβουν γνώση του περιεχομένου των προσφορών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, η υπηρεσία ϋα τους 
ειδοποιήσει σχετικά για το χρόνο και τον χώρο που ϋα πρέπει να προσέλϋουν για το σκοπό αυτό 
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προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το 

αποτέλεσμα του. 

12. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλεται ηλεκτρονικά σχετική 

ανακοίνωση. Σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι ημερών από τη κοινοποίηση 

της ειδοποίησης πρέπει να υποβάλει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 

δικαιολογητικών ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού  των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 καθώς και για τη πλήρωση 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου. Η υποβολή των 

δικαιολογητικών θα γίνει και ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού, σε μορφή αρχείου 

pdf στον φάκελο << ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ>>.  Τα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία  και σε έντυπη μορφή μέσα σε τρεις (3) 

ημέρες από τη από την ηλεκτρονική τους υποβολή σε σφραγισμένο φάκελο. Στο 

φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

, ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας, ο αριθμός και ο πλήρης τίτλος της 

διακήρυξης και τα στοιχεία του προσωρινού ανάδοχου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, ΑΦΜ κ.λ.π.) 

13. Αφού ελεγχθούν τα δικαιολογητικά Κατακύρωσης από την αρμόδια Επιτροπή 

συντάσσεται πρακτικό το οποίο διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή η οποία 

αποφασίζει είτε για τη κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για τη 

κατακύρωση της σύμβασης. 

14. Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται εντός  δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της κατακυρωτικής απόφασης να προσέλθει στα γραφεία 

του Δήμου Ρόδου για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική 

καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Εάν ο προμηθευτής 

δεν  προσέλθει μέσα σε αυτή την προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης ή δε 

προσκομίσει την εγγυητική καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται για αυτόν οι 

προβλοπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις. 

15. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της από το Δήμαρχο και τον αναδοχό 

της προμήθειας.     

ΣΥΜΒΑΣΗ 

5. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία όχι λιγότερη των  δέκα (10) 

ημερών και όχι μεγαλύτερη των είκοσι 20) 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.  

6. 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. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

θ. Τον τρόπο πληρωμής . 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

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 και 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.  
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Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο  

Η ισχύς της σύμβασης θα είναι από τη λήξη των διαδικασιών ως …………………. 

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 (προ της υπογραφής της σύμβασης )  

1.οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις − προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του 

Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο 

φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

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 σε δέκα ήμερες από την ανάρτηση της 

πρ4οκύρηξης στο ΚΗΔΜΗΣ . Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

(Οικονομική Επιτροπή) και η σχετική απόφαση εκδίδεται  μέσα σε δέκα πέντε (15) εργάσιμες 

ημέρες. 

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 10 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. 
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γ)Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του Διαγωνισμού, της αξιολόγησης των προσφορών  

έως την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα μέσα σε χρονικό διάστημα  δέκα  

(10) 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 πέντε  (15) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας 

υποβολής ενστάσεων. 

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 

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)  

Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ε1. Παραλαβή των υλικών Χρόνος-Τόπος- Τρόπος παράδοσης 

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής 

παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 208 και 209 του Ν. 4412/2016 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο. 

Ε2. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών στον προμηθευτή θα γίνεται  σταδιακά με 

τη προσκόμιση των τιμολογίων  με βάση τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 

200 του Ν. 4412/2016. Ο προμηθευτής  θα πληρώνεται 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 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει στο Ν. 4412/2016.  

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

9. Η αναλυτική διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα του Δήμου www.rhodes.gr και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ και του 

ΚΗΔΜΗΣ. 

10.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. 

11.Η διακήρυξης θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. 

12.Από την 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, 

http://www.dimosvisaltias.gr/
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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 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 

του Ν. 4412/2016,  του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΣΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 
70.161,29 €  

Φ.Π.Α. 24% : 
                                                                       16.838,71€  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 
                                                                   87.000,00€  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ  

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) 

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 προμήθεια 

<<……………………………………………………… ………………>> 

σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό ............./…….-…..-2016 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 
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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 τη  προμήθεια << 

………………………………………………………>> του ή της  

…………………………………σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό απόφαση κατακύρωσης  

............./…….-…..-2016  και το οποίο θα καλύπτει το 5% 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.  

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. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την έγκριση προμήθειας <<προμήθεια εξοπλισμού  

νέου βρεφονηπιακού σταθμού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού , Δήμου Ρόδου>> Η 

προμήθεια θα εκτελεστεί με ανοικτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό και θα χρηματοδοτηθεί από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020  και τον Άξονα προτεραιότητας 3, 

«Βελτίωση Βασικών Υποδομών», προϋπολογισμού: 87.00,00€, με Φ.Π.Α. 24 % 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Η τεχνική έκθεση αυτή αφορά στην προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού  τα οποία 

απαιτούνται για να καταστεί άρτιο και λειτουργήσιμο το κτίριο του βρεφονηπιακού σταθμού 

Ιαλυσού. 
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Πριν από την προμήθεια των επίπλων και του εξοπλισμού  και αφού αναδειχθεί ο 

μειοδότης - Ανάδοχος σύμφωνα με τη Διακήρυξη, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

υποβάλει προς έγκριση λεπτομερή περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που 

προτίθεται να προμηθεύσει και τα οποία θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές. Επίσης θα πρέπει να τηρηθούν όλα όσα αναφέρονται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές σχετικά με τις δοκιμασίες των υλικών στο εργοστάσιο (όπου απαιτείται).  

Η προμήθεια του υλικού θα γίνει με την διαδικασία του ΑΝΟΙΚΤΟΥ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σύμφωνα με την συνημμένη στην παρούσα μελέτη 

¨Διακήρυξη Διαγωνισμού¨.  

 

<<Προμήθεια Εξοπλισμού  Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας 

Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου>>   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1/ ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ       

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ

ΟΣ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.1 
Κρεβάτι νηπίων στοιβαζόμενο 

11 105,00 € 1.155,00 € 

1.2 Στρώματα ύπνου νήπιων 11 60,00 € 660,00 € 

1.3 Τραπεζάκια ορθογώνια νηπίων 15 119,00 € 1.785,00 € 

1.4 Τραπεζάκι νηπίων οβάλ 6 157,00 € 942,00 € 

1.5 Τραπέζι μαργαρίτα  4 172,00 € 688,00 € 

1.6 Τραπέζι κουζίνας 1 190,00 € 190,00 € 

1.7 Καρεκλάκια νηπίων 80 39,00 € 3.120,00 € 

1.8 Παγκάκι νηπίων 120 εκ 25 147,00 € 3.675,00 € 

1.9 Καρέκλα κουζίνας 6 63,50 € 381,00 € 

1.10 Τρόλεϊ σερβιρίσματος 1 289,00 € 289,00 € 

1.11 Κρεμάστρες κάμπια 18 46,00 € 828,00 € 

1.12 Κρεμάστρες προέκταση κάμπιας 18 43,00 € 774,00 € 

1.13 Κρεμάστρα με διακριτικό σήμα φυσικό χρώμα 15 64,00 € 960,00 € 

1.14 Συρταριέρα 30 θέσεων  με φυσικό χρώμα   6 775,00 € 4.650,00 € 

1.15 Συρταριέρα 12 θέσεων έπιπλο  1 499,00 € 499,00 € 

1.16 Ντουλάπι πύργος σκεπή 1 315,00 € 315,00 € 

1.17 Ντουλάπι πύργος κάστρο 1 315,00 € 315,00 € 

1.18 Ντουλάπι πύργος παλάτι 1 315,00 € 315,00 € 

1.19 Ραφιέρα χαρτονιών κυλιόμενη 4 344,00 € 1.376,00 € 

1.20 Παιχνιδοθήκη με 9 μεγάλα κουτιά 3 379,00 € 1.137,00 € 

1.21 Βαγονέτο ζωγραφικής βοηθητικό 4 199,00 € 796,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 24.850,00 € 

     
2/ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ       

          

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
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2.1 Πολυγωνία - κουκλόσπιτο 1 799,00 € 799,00 € 

2.2 Κουκλόσπιτο 1 1.390,00 € 1.390,00 € 

2.3 Κουκλόσπιτο με τέντα 1 577,00 € 577,00 € 

2.4 Γωνιά ιατρείου 1 350,00 € 350,00 € 

2.5 Γωνιά κομμωτηρίου  1 280,00 € 280,00 € 

2.6 Κουκλοθέατρο με κλόουν 2 429,00 € 858,00 € 

2.7 Κουκλοθέατρο σπαστό 1 342,00 € 342,00 € 

2.8 Εταζέρα για κούκλες κουκλοθεάτρου 3 145,00 € 435,00 € 

2.9 Τρόλεϊ δραματοποίησης - μεταμφίεσης 1 399,00 € 399,00 € 

2.10 Κάμπια βιβλιοθήκη 2 380,00 € 760,00 € 

2.11 Βιβλιοθήκη ΣΤΑΝΤ 1 329,00 € 329,00 € 

2.12 Σέτ  ψυχοκινητικής αγωγής 2 155,00 € 310,00 € 

2.13 Κυματιστά μονοπάτια ισορροπίας 2 350,00 € 700,00 € 

2.14 Στρώματα ψυχοκινητικής 2 549,00 € 1.098,00 € 

2.15 Πίνακες Εργασιών 4 149,00 € 596,00 € 

2.16 Κέντρο παιχνιδιού 1 698,00 € 698,00 € 

2.17 Πάγκος μαραγκού 1 329,00 € 329,00 € 

2.18 Εταζιέρα μουσικής γωνιάς με μουσικά όργανα 3 256,00 € 768,00 € 

2.19 Σπιτάκι εξοχής πλαστικό 1 279,00 € 279,00 € 

2.20 Τραμπάλα πλαστική 7 58,00 € 406,00 € 

2.21 Αμμοδόχος με κάλυμμα 1 138,00 € 138,00 € 

2.22 Τρένο τούνελ 1 337,00 € 337,00 € 

2.23 Καφάσι ξύλινο με φρούτα  9 22,00 € 198,00 € 

2.24 Καφάσι ξύλινο με λαχανικά  9 22,00 € 198,00 € 

2.25 
Ψάρια σε φυσικό μέγεθος από πλαστικό             (σετ 

12 τεμαχίων) 2 12,00 € 24,00 € 

2.26 
Κρεατικά σε φυσικό μέγεθος από πλαστικό               

(σετ 12 τεμαχίων) 2 36,00 € 72,00 € 

2.27 Είδη αρτοποιείιου 12 15,00 € 180,00 € 

2.28 

Αλλαντικά σε φυσικό μέγεθος από πλαστικό               

(σετ 15 τεμαχίων) 3 12,00 € 36,00 € 

2.29 Σετ τροφίμων Φαστ φουντ 6 15,00 € 90,00 € 

2.30 Θεατρόκουκλες οικογένεια σετ 6 2 14,50 € 29,00 € 

2.31 Γαντόκουκλες επαγγέλματα 1 32,00 € 32,00 € 

2.32 Σετ 10 φιγούρες ανθρώπων 1 34,90 € 34,90 € 

2.33 Σετ 10 φιγούρες ζώων 1 34,90 € 34,90 € 

2.34 Γαντόκουκλα γιαγιά γίγας 2 43,50 € 87,00 € 

2.35 Γαντόκουκλα παππούς  γίγας 2 43,50 € 87,00 € 

2.36 
Διακοσμητική παράσταση τοίχου                            ¨Η 

χιονάτη και οι 7 νάνοι" 1 199,00 € 199,00 € 

2.37 
Διακοσμητική παράσταση τοίχου                                    

¨Η κοκκινοσκουφίτσα" 1 199,00 € 199,00 € 

2.38 
Διακοσμητική παράσταση τοίχου ¨Τα τρία 

γουρουνάκια" 1 199,00 € 199,00 € 

2.39 Διακοσμητική παράσταση τοίχου ¨Η ζούγκλα" 1 215,00 € 215,00 € 
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2.40 Διακοσμητική παράσταση τοίχου ¨Το δάσος" 1 195,00 € 195,00 € 

2.41 Αυτοκόλλητο τοίχου "Το δέντρο των ποιητών" 1 21,90 € 21,90 € 

2.42 Αυτοκόλλητο τοίχου "Πριγκίπισσα" 1 21,90 € 21,90 € 

2.43 Αυτοκόλλητο τοίχου "Πάνελ" 92Χ254 2 39,90 € 79,80 € 

2.44 Αυτοκόλλητο τοίχου "Πάνελ" 184Χ254 3 59,00 € 177,00 € 

2.45 Κουβαδάκι 50 3,30 € 165,00 € 

2.46 Σέσουλα 25 2,20 € 55,00 € 

2.47 Τσουγκράνα 22 0,89 € 19,59 € 

2.48 Φορτωτής 25 14,50 € 362,50 € 

2.49 Φορτηγό 25 135,00 € 3.375,00 € 

2.50 Σιδερώστρα παιδική 1 17,90 € 17,90 € 

2.51 Πινακάκι με φελλό στρογγυλό 1 74,00 € 74,00 € 

2.52 Πινακάκι με φελλό τετράγωνο 1 74,00 € 74,00 € 

2.53 
Παιχνίδια διφόρων δραστηριοτήτων                          &  

βιβλία για νήπια 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 20.731,39 € 

     
3/ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΧΟΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ       

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕΡΙΚΟ         

ΣΥΝΟΛΟ 

3.1 Γραφείο 4 135,00 € 540,00 € 

3.2 Έπιπλο φωτοτυπικού 1 197,00 € 197,00 € 

3.3 Συρταριέρα τροχήλατη 4 135,00 € 540,00 € 

3.4 Κάθισμα τροχήλατο 4 110,00 € 440,00 € 

3.5 Αρχειοθήκη 2 280,00 € 560,00 € 

3.6 Μεταλλικά ράφια 5 90,00 € 450,00 € 

3.7 Πολυθρόνα αναμονής 4 184,00 € 736,00 € 

3.8 Κάθισμα  10 49,00 € 490,00 € 

3.9 Καλόγηρος χρωμίου  με ομπρελοθήκη 2 55,00 € 110,00 € 

3.10 Φαρμακείο 2 96,00 € 192,00 € 

3.11 Κλειδοθήκη 2 49,00 € 98,00 € 

3.12 Καλαθάκια αχρήστων γραφείου 6 7,20 € 43,20 € 

3.13 Συσκευή χειροπετσέτες  6 39,90 € 239,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ 4.635,60 € 

4/ 

ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ       

     

Α/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

4.1 Χύτρες ταχύτητας 2 350,00 € 700,00 € 

4.2 Κατσαρόλες INOX 2 170,00 € 340,00 € 

4.3 Σουρωτήρι ανοξείδωτο μεγάλο 2 13,00 € 26,00 € 

4.4 Σουρωτήρι ανοξείδωτο μεσαίο 2 15,00 € 30,00 € 

4.5 Σερβίτσιο φαγητού ένα σετ 1 300,00 € 300,00 € 

4.6 Πιρούνια 24 0,90 € 21,60 € 
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4.7 Κουτάλια 24 0,90 € 21,60 € 

4.8 Μαχαίρια 24 0,90 € 21,60 € 

4.9 Ποτήρια νερού μελαμίνης 160 2,00 € 320,00 € 

4.10 Κύπελλο νερού μελαμίνης 160 2,50 € 400,00 € 

4.11 Μπολάκια σούπας μελαμίνης 100 2,30 € 230,00 € 

4.12 Πιάτα βαθιά μελαμίνης 100 2,50 € 250,00 € 

4.13 Πιάτα ρηχά μελαμίνης 160 3,00 € 480,00 € 

4.14 Ποτήρια νερού γυάλινα 40 0,70 € 28,00 € 

4.15 Κανάτες Γυάλινες – Πλαστικές 10 2,50 € 25,00 € 

4.16 Πλάκα για κόψιμο λαχανικών 2 8,00 € 16,00 € 

4.17 Σανίδα κοπής ψωμιού 2 10,00 € 20,00 € 

4.18 Σανίδα κοπής κρέατος 2 11,00 € 22,00 € 

4.19 Δίσκοι σερβιρίσματος μεγάλοι 5 18,00 € 90,00 € 

4.20 Δίσκοι σερβιρίσματος μεσαίοι 10 12,00 € 120,00 € 

4.21 Σαλατιέρες ανοξείδωτες 4 11,00 € 44,00 € 

4.22 Κούπες γάλακτος 12 1,70 € 20,40 € 

4.23 Κουτάλια – πιρούνια μελαμίνης σετ 160 3,00 € 480,00 € 

4.24 Ταψιά ορθογωνια 4 18,00 € 72,00 € 

4.25 Ταψιά στρογγυλά 4 18,00 € 72,00 € 

4.26 
Σετ μαχαίρια κουζίνας                                                 

(για κρεας-ψάρι-κοτοπουλο-λαχανικά) 3 11,00 € 33,00 € 

4.27 Σετ Σπάτουλες-κουτάλες 3 33,00 € 99,00 € 

4.28 Ψωμιέρες επιτραπέζιες μπαμπού 2 25,00 € 50,00 € 

4.29 Πιρούνια ανοξείδωτα μικρά 50 0,60 € 30,00 € 

4.30 Κουτάλια ανοξείδωτα μικρά 50 0,60 € 30,00 € 

4.31 Λεκάνες κουζίνας INOX 5 10,00 € 50,00 € 

4.32 Πιατέλες INOX 10 12,00 € 120,00 € 

4.33 Μπρίκια καφέ INOX 6 7,00 € 42,00 € 

4.34 
Θήκη αλουμινόχαρτου                                          & 

μεμβράνης& χαρτί κουζίνας 3 5,00 € 15,00 € 

4.35 Κρεμάστρα τοίχου για πετσέτες 6 10,00 € 60,00 € 

4.36 Θήκη για χαρτοπετσέτες ΙΝΟΧ 4 3,00 € 12,00 € 

4.37 Στεγνωτήρι πιάτων (Πιατοθήκη) 2 5,00 € 10,00 € 

4.38 Σετ καφέ-ζάχαρη INOX 2 5,00 € 10,00 € 

4.39 Σετ γυάλινα βαζάκια μπαχαρικών 2 10,00 € 20,00 € 

4.40 Σετ γυάλινα βαζάκια αλάτι-πιπέρι 4 5,00 € 20,00 € 

4.41 Βραστήρας νερού 2 50,00 € 100,00 € 

4.42 Σκάλα αλουμινίου με 3 σκαλοπάτια 2 25,00 € 50,00 € 

4.43 Σκάλα αλουμινίου με 6 σκαλοπάτια 2 60,00 € 120,00 € 

4.44 Ψαλίδια INOX 4 6,00 € 24,00 € 

4.45 Κουβάς σφουγγαρίσματος τροχηλάτος μονός 2 56,00 € 112,00 € 

4.46 Καλαθάκια απορριμμάτων 4 15,00 € 60,00 € 

4.47 Δοχείο απορριμμάτων τουαλέτας 14 15,00 € 210,00 € 

4.48 Βούρτσες τουαλέτας(πιγκάλ) 12 12,00 € 144,00 € 

4.49 Σκούπα χόρτινη με κοντάρι 6 4,00 € 24,00 € 
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4.50 Σκούπα Πλαστική με κοντάρι 6 4,00 € 24,00 € 

4.51 Σφουγγαρίστρα με κοντάρι αλουμινίου 4 29,90 € 119,60 € 

4.52 Φαράσι με κοντάρι 6 3,00 € 18,00 € 

4.53 Μηχανισμοί καθαρισμού τζαμιών 4 8,00 € 32,00 € 

4.54 Μίξερ 2 150,00 € 300,00 € 

4.55 Λεμονοστύφτης 2 30,00 € 60,00 € 

4.56 Ζυγαριά ρεύματος και μπαταρίας 1 50,00 € 50,00 € 

4.57 Ζυγαριά μπαταρίας 1 60,00 € 60,00 € 

4.58 Τραπέζι κουζίνας 1 200,00 € 200,00 € 

4.59 Συσκευές Γκαζάκια 2 28,00 € 56,00 € 

4.60 Μίξερ χειρός (Multi) 4 25,00 € 100,00 € 

4.61 Αποχυμωτής 2 50,00 € 100,00 € 

4.62 Τοστιέρα 4 θέσεων 4 40,00 € 160,00 € 

4.63 Λεκάνες πλαστικές διάφορα μεγέθη 5 1,50 € 7,50 € 

4.64 
Τηγάνια διαφόρων διαστάσεωναντικολλητικά 

(τύπου TEFAL) 6 20,00 € 120,00 € 

4,65 Τρίφτες τυριού με 4 πλευρές 4 3,00 € 12,00 € 

4.66 Τρίφτες λαχανικών 4 3,00 € 12,00 € 

4.67 Πυρέξ διαφόρων διαστάσεων 8 15,00 € 120,00 € 

4.68 Πλαστικά μπολ ορθογ. με σκέπασμα 10 5,00 € 50,00 € 

4.69 Πλαστικά μπολ τετράγ. με σκέπασμα 10 4,00 € 40,00 € 

4.70 Πλαστικά μπολ στρογγυλά με σκέπασμα 10 4,00 € 40,00 € 

4.71 Σετ κουτάλες ξύλινες 2 6,00 € 12,00 € 

4.72 Σουρωτήρι για τσάι ΙΝΟΧ 4 2,80 € 11,20 € 

4.73 Αναπτήρας μεγάλος για Γκάζι 2 2,40 € 4,80 € 

4.74 Ανοιχτήρι Κονσέρβας 2 5,00 € 10,00 € 

4.75 Τσιμπίδες – Λαβίδες ΙΝΟΧ 10 6,00 € 60,00 € 

4.76 Γάντια – Πιάστρες ταψιών 4 4,00 € 16,00 € 

4.77 Σουβέρ Σετ των 6 τεμ. 2 5,00 € 10,00 € 

4.78 Σουπλά 12 2,00 € 24,00 € 

4.79 Θερμόμετρα ψυγείου 4 5,00 € 20,00 € 

4.80 Μπολ φρούτου μελαμίνη 160 3,00 € 480,00 € 

4.81 Θερμόμετρα ηλεκτρονικά 6 10,00 € 60,00 € 

4.82 Φρυγανιέρα ΙΝΟΧ 2 15,00 € 30,00 € 

4.83 Καφετιέρα Γαλλικού καφέ με κανάτα 2 20,00 € 40,00 € 

4.84 Ηλεκτρική φραπιέρα χειρός 2 10,00 € 20,00 € 

4.85 Αναδευτήρα αυγών 2 5,00 € 10,00 € 

4.86 Σετ τσέρκι διαφόρων μεγεθών –σχημάτων 2 8,00 € 16,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 8.100,30 € 

5/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ       

  
   

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
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5.1 Ηλεκτρικό Σίδερο 1 100,00 € 100,00 € 

5.2 Σιδερώστρα 1 20,00 € 20,00 € 

5.3 Σκούπα σκόνης και νερού 1 300,00 € 300,00 € 

5.4 Σκούπα Ηλεκτρική 1 250,00 € 250,00 € 

5.5 Απλώστρα 3 30,00 € 90,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 760,00 € 

     
6/ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΜΟΚΕΤΕΣ       

          

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝ. 

ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΟ 

ΜΟΝΑΔΟ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ 

6.1  Σεντόνια με λάστιχο 20 14,20 € 284,00 € 

6.2 Σεντόνι νηπίων 20 14,20 € 284,00 € 

6.3 Κουβέρτες  ακριλικές  20 24,50 € 490,00 € 

6.4 Παπλωματάκια  15 31,00 € 465,00 € 

6.5 Κουβερλί  15 31,00 € 465,00 € 

6.6 Προσόψια 50 9,00 € 450,00 € 

6.7 Πετσέτες χεριών 50 4,00 € 200,00 € 

6.8 Ποδιές κουζίνας 12 4,00 € 48,00 € 

6.9 Ποτηρόπανα 10 2,50 € 25,00 € 

6.10 Τραπεζομάντηλα 5 13,00 € 65,00 € 

6.11 Μαξιλαροθήκη νηπίων 20 3,90 € 78,00 € 

6.12 Μαξιλάρια κρεβατιών νηπίων 20 8,00 € 160,00 € 

6.13 Μοκέτα 84 30,00 € 2.520,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5.534,00 € 

7/  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
  

    

    
  

    

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝ. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

7.1 Τηλεόραση 48'' 2 540,00 € 1.080,00 € 

7.2 Υπολογιστής 3 1.000,00 € 3.000,00 € 

7.3 Οθόνη 3 108,00 € 324,00 € 

7.4 Έγχρωμο Πολυμηχάνημα inkjet 1 126,00 € 126,00 € 

7.5 Φωτοτυπικό 1 1.020,00 € 1.020,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5.550,00 € 

  

 

  ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 70.161,29 € 

ΦΠΑ 24% 16.838,71 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 87.000,00 € 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Τα υλικά θα πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στις   ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας μελέτης 

Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα 

με τις οδηγίες τις Ευρωπαϊκής  Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια. Θα φέρουν 

σήμανση CE και η εταιρία κατασκευής θα είναι πιστοποιημένη. Οι αναφερόμενες κατωτέρω 

διαστάσεις είναι ενδεικτικές και αναφέρονται για να δώσουν την τάξη μεγέθους του εκάστοτε 

υλικού .Ομοίως ενδεικτικές είναι και οι αναφερόμενες συνθέσεις και μπορούν να 

τροποποιηθούν ,προσφέροντας υλικά αναλόγου τύπου και αριθμού. Όπου αναφέρεται ότι το 

υλικό θα είναι χρωματιστό ,η επιλογή χρώματος θα γίνει από την υπηρεσία   

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

1                         ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ - ΒΡΕΦΩΝ 
 

1.1ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΟ  

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF 18 χιλ. με επένδυση οξιάς. Λουστραρισμένο στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού μη τοξικό. Το κρεβάτι από τον πάτο στον οποίο 

ακουμπάει το στρώμα και τις 4 πλευρές του οι οποίες καλύπτουν το στρώμα και είναι 

μορφοποιημένες σε κύμα και όχι σε ευθεία.  Αυτές οι κυματιστές πλευρές (πάνω και κάτω) 

είναι  έτσι σχεδιασμένες ώστε να μπορεί το κρεβάτι να στοιβάζεται με ασφάλεια όταν δεν 

χρησιμοποιείται.  Στις δύο στενές πλευρές του φέρει εγκοπές (χούφτες) ώστε να μπορεί να 

σηκώνεται με μεγαλύτερη ευκολία. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για 

τα παιδιά όλα του τα τελειώματα είναι περασμένα στρογγύλι.  

Διαστάσεις: 132Χ65Χ18 εκ.  

1.2 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΠΝΟΥ ΝΗΠΙΩΝ  

Στρώμα ημίσκληρο με ορθοπεδικό τελάρο. Πυκνότητα ελατηρίων 108 ελατήρια ανά 

τετραγωνικό μέτρο. Διάμετρος σύρματος ελατηρίων 2,4 mm. Υλικά γεμίσματος: λευκός 

βαμβακερός τάπητας (πεπιεσμένος), 100% ελληνικό βαμβάκι (αφράτο). Υλικά καπιτονέ: 

ύφασμα ζακάρ καπιτοναρισμένο με πιστοποίηση Ο eko-tex, ακρυλική βάτα 170 gr / m2, Νοn 

woven 40 gr/m2. Περιλαμβάνει 2 εξαεριστήρες. Επίσης φέρει αδιάβροχη επένδυση στη μία 

του πλευρά. 

 Διαστάσεις: 129Χ60Χ13 εκ.  

1.3 ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΜΕ ΦΟΡΜΑΙΚΑ 

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 

λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 

5Χ5 εκ. Το καπάκι που έχει σχήμα ορθογώνιο θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο 

M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση φορμάικας για απεριόριστη αντοχή. Δυνατότητα επιλογής από 

χρωματολόγιο. Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές 

γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. 

Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για 

την προστασία του δαπέδου. 

Τα βερνίκια που  θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 120Χ65Χ56 εκ. ύψος. 

Aπαιτείται έκθεση δοκιμών σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ:  

ΕΝ 1729-1:2006 

ΕΝ 1729-2:2006  

ΕΝ 1730:00 

ΕΝ 13721: 2005 

ΕΝ 13722:2005  

ΕΝ 71-3:95 από διαπιστευμένο εργαστήριο 

1.4 ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΒΑΛ    
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Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 

λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 

5Χ5 εκ.  

Το καπάκι έχει σχήμα οβάλ και είναι  κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με 

επένδυση φορμάικας για απεριόριστη αντοχή.  Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων από 

χρωματολόγιο. 

Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για 

μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή.  

Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για 

την προστασία του δαπέδου. 

Τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 149Χ60Χ56εκ. ύψος  

1.5ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΦΟΡΜΑΙΚΑΣ ΜΕ ΛΕΚΑΝΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Ο πεντάγωνος σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης 

ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική 

διατομή 5Χ5 εκ.  

Το τραπέζι θα έχει πέντε πόδια για μεγαλύτερη σταθερότητα και όχι τέσσερα.  

Το καπάκι που θα έχει σχήμα μαργαρίτας με 5 πέταλα, θα είναι κατασκευασμένο από 

συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση φορμάικας. Δυνατότητα επιλογής χρώματος 

φορμάικας από χρωματολόγιο.  

Στο κέντρο της επιφάνειας εργασίας θα υπάρχει τοποθετημένη λεκάνη στρόγγυλης διατομής 

σε χρώμα κίτρινο. 

Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα 

για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. 

Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για 

την προστασία του δαπέδου. 

Τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 105Χ105Χ56 εκ. ύψος 

1.6 ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Κατασκευασμένο ο σκελετός από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 

λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. 

Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένο επίσης στο φυσικό χρώμα του ξύλου. 

Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 150Χ80εκ. 

 1.7 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ  ΝΗΠΙΩΝ   

Κατασκευασμένος ο σκελετός, οι συνδέσεις και η πλάτη εξ΄ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής 

οξιάς άριστης ποιότητας και το κάθισμα από συνθετικό ξύλο Μ.D.F. 12 χιλ. με επένδυση 

οξιάς. Θα έχει χρωματιστή πλάτη και κάθισμα  της  επιλογής μας και ο υπόλοιπος σκελετός 

θα είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα. Ο σκελετός θα είναι τετράγωνης διατομής 

3,5Χ3,5 εκ. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με τέσσερις μορσαριστές τραβέρσες  

ορθογωνικής διατομής  3,5Χ 2 εκ. για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα θα συνδέεται με το 

σκελετό με τρεις μεταλλικές, βιδωτές γωνίες (τέσσερις βίδες η κάθε γωνία, δύο στο κάθισμα 

και δύο στο σκελετό) και θα ενισχύεται και με κόλλα. Οι τέσσερις γωνίες του θα είναι 

στρογγυλεμένες. Όλα τα άκρα της καρέκλας θα είναι επίσης στρογγυλεμένα και περασμένα 

στρογγύλι.   

Η πλάτη θα είναι κουρμπαριστή - ανατομική και θα αποτελείται από δύο μορσαριστούς 

πήχεις: ο κάτω θα είναι 3,5Χ2 εκ. πάχος και θα έχει απόσταση από το κάθισμα 6,5 εκ. για 
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μεγαλύτερη ασφάλεια και ο επάνω θα είναι 7Χ2 εκ. πάχος και θα έχει απόσταση από τον 

κάτω πήχη 8,5 εκ.  Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, καρφοβελόνα ή 

στοκάρισμα. 

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για 

την προστασία του δαπέδου. 

Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις εξωτερικές: 32Χ33Χ57 εκ. Διαστάσεις καθίσματος: 32Χ30 εκ.Ύψος καθίσματος: 

30 εκ. 

Aπαιτείται έκθεση δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο σύμφωνα με τα πρότυπα του 

ΕΛΟΤ:  

ΕΝ 1729-1:2006 

ΕΝ 1729-2:2006  

ΕΝ 1022:05 

ΕΝ 1728:01 

ΕΝ 71-3:95   

1.8 ΠΑΓΚΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ 

Ο σκελετός του να αποτελείται από τέσσερα ποδαρικά και από τέσσερις τραβέρσες και να 

είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Ο πάτος του να είναι 

κατασκευασμένος από  συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς. Θα είναι 

λουστραρισμένος ο σκελετός στο φυσικό χρώμα και ο πάτος σε χρώμα της επιλογής μας.  

Όλα τα άκρα του να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Στα πέλματα θα φέρει 

φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του 

δαπέδου. 

Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον.  

Διαστάσεις: 150Χ32Χ32 εκ. ύψος καθίσματος. 

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς και το κάθισμα από 

συνθετικό ξύλο Μ.D.F. µε επένδυση οξιάς. Στα  πέλµατα θα φέρει φυτευτά 

ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη 

µετακίνησή του και  για την προστασία του δαπέδου. 

Τα βερνίκια και  τα  χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι µη  τοξικά και 

φιλικά προς το  περιβάλλον. 

Διαστάσεις : 120x36x32 

cm 

1.9 ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ     

Κατασκευασμένο ο σκελετός από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 

λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. 

Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένο επίσης στο φυσικό χρώμα του ξύλου. 

Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 150Χ80εκ. 

1.10 ΤΡΟΛΕΪ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ  

Κατασκευασμένο ο σκελετός από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας 

λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου και τα ράφια από συνθετικό ξύλο M.D.F. με 

επένδυση φορμάικας. Έχει δύο ράφια. Φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη 

μετακίνησή του. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα βερνίκια 

και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις : 89Χ59Χ97 εκ.  

1.11 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΚΑΜΠΙΑ  

Κατασκευασμένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς.  Θα είναι 

μορφοποιημένη σε κάμπια κεφάλι με κεραίες και σώμα  και χαραγμένη σε ηλεκτρονικό 
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μηχάνημα ακριβείας CNC.  Θα φέρει 5 διπλά μεταλλικά κρεμαστάρια υψηλής ποιότητας και 

αντοχής. Θα είναι βαμμένη με ζωηρά χρώματα και λουστραρισμένη.  Τα χρώματα και τα 

βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 57Χ23 εκ.  

1.12 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΜΠΙΑΣ 

Κατασκευασμένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς. Θα είναι 

μορφοποιημένη σε  σώμα κάμπιας το οποίο ταιριάζει να τοποθετηθεί σε συνέχεια της 

κρεμάστρας κάμπιας. Θα είναι χαραγμένη σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας CNC.  Θα 

φέρει 5 διπλά μεταλλικά κρεμαστάρια υψηλής ποιότητας και αντοχής. Θα είναι βαμμένη με 

ζωηρά χρώματα και λουστραρισμένη.  Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  

να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 50Χ23 εκ.  

1.13 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

Κατασκευασμένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη 

στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Η πάνω και κάτω πλευρά της να  είναι κυματιστή (και όχι ίσια) 

και σε κάθε οβάλ τελείωμα να φέρει ξύλινο διακριτικό σήμα. 

Τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. Περιλαμβάνεονται  10 διαφορετικά ξύλινα διακριτικά σήματα κάτω από το κάθε 

ένα υπάρχει διπλό μεταλλικό κρεμαστάρι σε χρώμα κίτρινο, κόκκινο ή μπλε. Διαστάσεις: 

100Χ19 εκ.   

1.14 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ  

Κατασκευασμένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη 

στο φυσικό χρώμα του ξύλου.  

Να έχει 30 ατομικά συρτάρια (σε 5 στήλες) για την αποθήκευση των εργασιών των νηπίων.   

Κάθε συρτάρι να είναι διακοσμημένο στην αριστερή πλευρά της χουφτίτσας με διπλό 

κυματιστό λουκάκι χαραγμένο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας.  

Τα συρτάρια αντί για πόμολο  να  φέρουν τρυπημένη χουφτίτσα για να εξυπηρετούνται 

καλύτερα τα νήπια και για μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Τα συρτάρια να  είναι και αυτά κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. και το 

μοντάρισμά τους να γίνεται με οδοντωτά – μπακλαβωτά μόρσα  από ειδικό μηχάνημα για 

απεριόριστη αντοχή.  Κάθε συρτάρι θα φέρει ξύλινο διακριτικό σήμα (30 διαφορετικά για να 

ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του).  

Στο κάτω μέρος φέρει 4-5 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών του και 

για την εύκολη μετακίνησή της. Η πλάτη του επίπλου (πισινό) είναι χωνευτή σε ειδικές 

πατούρες.   

Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.  

Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον.  

Διαστάσεις: 154Χ40Χ82 εκ. 

1.15 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ  με 12 συρτάρια  χρωματιστή 

Κατασκευασμένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός  και χρωματιστά τα συρτάρια. Να  φέρει 12 συρτάρια (2 

στήλες Χ 6) το μοντάρισμα των οποίων γίνεται με οδοντωτά – μπακλαβωτά μόρσα  από 

ειδικό μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή. Το έπιπλο θα έχει 4 ρόδες ενισχυμένες (με φρένο) 

για την εύκολη μετακίνησή του (προαιρετικά). Όλα τα άκρα να είναι στρογγυλεμένα και 

ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι 

νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  

Διαστάσεις: 79Χ40Χ81 εκ. ύψος 

1.16 ΝΤΟΥΛΑΠΙ    ΠΥΡΓΟΣ    ΣΚΕΠΗ  

Κατασκευασμένο από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός του και χρωματιστό το πορτάκι του. Εσωτερικά φέρει 

ράφια ενώ το πορτάκι στην μπροστινή πλευρά του έχει στο επάνω μέρος τελείωμα τριγωνικό 

το οποίο προεξέχει από τον υπόλοιπο σκελετό του επίπλου. Επιπλέον το πορτάκι είναι 

διακοσμημένο με 4 χαραγμένους κύκλους κατά ύψος του σε 4 διαφορετικά μεγέθη (κάτω ο 

μεγαλύτερος και πάνω ο μικρότερος).  Οι εν λόγω κύκλοι θα είναι βαμμένοι σε διαφορετικό 

χρώμα από αυτό της υπόλοιπης πόρτας.  
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 Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια 

που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  

Διαστάσεις: 40Χ42Χ179 εκ. ύψος. 

1.17 ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΣΤΡΟ  

Κατασκευασμένο από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός του και χρωματιστό το πορτάκι του. Εσωτερικά  θα  

φέρει ράφια ενώ το πορτάκι στην μπροστινή πλευρά του έχει στο επάνω μέρος τελείωμα 

μορφοποιημένο σε κάστρο το οποίο προεξέχει από τον υπόλοιπο σκελετό του επίπλου. 

Επιπλέον το πορτάκι να  είναι διακοσμημένο με 4 χαραγμένους κύκλους κατά ύψος του σε 4 

διαφορετικά μεγέθη (κάτω ο μεγαλύτερος και πάνω ο μικρότερος).  Οι εν λόγω κύκλοι θα 

είναι βαμμένοι σε διαφορετικό χρώμα από αυτό της υπόλοιπης πόρτας.  

 Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια 

που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  

Διαστάσεις: 40Χ42Χ179 εκ. ύψος. 

1.18 ΝΤΟΥΛΑΠΙ   ΠΥΡΓΟΣ   ΠΑΛΑΤΙ  

Κατασκευασμένο από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός του και χρωματιστό το πορτάκι του. Εσωτερικά θα 

φέρει ράφια ενώ το πορτάκι στην μπροστινή πλευρά του έχει στο επάνω μέρος τελείωμα 

τριγωνικό με καμπυλωτές άκρες το οποίο προεξέχει από τον υπόλοιπο σκελετό του επίπλου. 

Επιπλέον το πορτάκι να είναι διακοσμημένο με 4 χαραγμένους κύκλους κατά ύψος του σε 4 

διαφορετικά μεγέθη (κάτω ο μεγαλύτερος και πάνω ο μικρότερος).  Οι εν λόγω κύκλοι θα 

είναι βαμμένοι σε διαφορετικό χρώμα από αυτό της υπόλοιπης πόρτας.  

 Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια 

που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  

Διαστάσεις: 40Χ42Χ179 εκ. ύψος. 

1.19 ΡΑΦΙΕΡΑ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ 

Κατασκευασμένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένα στοιχεία χρωματιστά.  

Αποτελείται από επτά ράφια για την αποθήκευση χαρτονιών από τα οποία τα 6 είναι 

ανοιγόμενα και στο μπροστινό τους μέρος φέρουν λαβή κάθετη στο ράφι με μήκος 40 εκ. 

περίπου η οποία είναι βαμμένη σε διαφορετικό χρώμα για κάθε ράφι. Επιπλέον τα εν λόγω 

επτά ράφια καθώς επίσης και τα πλαϊνά του επίπλου και το καπάκι δεν είναι ίσια αλλά είναι 

κυματιστά κομμένα. 

Το έπιπλο φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες (οι δύο με φρένο) για την εύκολη μετακίνησή του στο 

χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα 

χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς 

το περιβάλλον.  

Διαστάσεις: 78Χ60Χ87 εκ. ύψος. 

1.20 ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ  με 9 μεγάλα κουτιά   

Ο σκελετός να είναι κατασκευασμένος από  συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση 

οξιάς, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό 

προς το περιβάλλον.  

Πάνω στον σκελετό θα βιδώνονται ειδικοί πλαστικοί οδηγοί πάνω στους οποίους 

τοποθετούνται ακριβώς 9 μεγάλα κουτιά διαστάσεων 31Χ43Χ22,5 εκ. το κάθε ένα. Τα 

κουτιά είναι βαρέως τύπου και να έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται όταν είναι εκτός 

παιχνιδοθήκης. Τα κουτιά θα έχουν τα τέσσερα βασικά χρώματα: πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, 

μπλε και θα είναι κατάλληλα για την αποθήκευση παιχνιδιών ή άλλου υλικού. 

Τα 9 κουτιά θα πρέπει να καλύπτουν όλη την έκταση του επίπλου και να μην αφήνουν 

πουθενά κενό. Το πισινό (πλάτη) του επίπλου θα εφαρμόζει συρταρωτά στα δύο πλαϊνά του.   

Το έπιπλο θα  φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο 

που χρειάζεται.   

Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.  

Διαστάσεις: 104Χ47Χ84 εκ. ύψος. 
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1.21 ΒΑΓΟΝΕΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ   

Κατασκευασμένο από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένα στοιχεία χρωματιστά. Ιδανικό για την αποθήκευση 

υλικών ζωγραφικής όπως τέμπερες, πινέλα κλπ.  

Στο επάνω μέρος φέρει 12 οπές για την τοποθέτηση πλαστικών κύπελων τέμπερας (με καπάκι 

και ειδικό στόμιο ώστε να μη χύνεται το χρώμα όταν πλαγιάζει). Τα 12 κύπελα τέμπερας 

περιλαμβάνονται. Η επιφάνεια αυτή με τις οπές είναι βαμμένη σε χρώμα και όχι σε φυσικό.   

Τα δύο πλαϊνά του και τα τελειώματα στο επάνω μέρος να είναι μορφοποιημένα  κυματιστά 

και όχι ίσια.  

Στο κάτω μέρος να έχει ράφι το οποίο στις δύο μεγάλες του πλευρές έχει κάθετα 

προστατευτικά και κυματιστά διαμορφωμένα τελειώματα.  

Το τρόλεϊ θα φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο 

που χρειάζεται. Όλα τα άκρα του να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα 

χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς 

το περιβάλλον.  

Διαστάσεις: 79Χ50Χ65 εκ. ύψος. 

 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
2.1 ΠΟΛΥΓΩΝΙΑ – ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ 

Κατασκευασμένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου τα τοιχώματα της γωνίας και χρωματιστά  τα ράφια, η σκεπή και 

διάφορες λεπτομέρειες του εξοπλισμού της.  Η πολυγωνιά να έχει τέσσερις πλευρές και 

σχήμα περίπου τετράγωνο, με άνοιγμα στη μια πλευρά του για είσοδο του κουκλόσπιτου.  

Συγκεκριμένα να αποτελείται από 2 τοιχώματα (το αριστερό με μήκος 130 εκ. και το δεξί 140 

εκ.) τα οποία ενώνονται μεταξύ τους σε γωνία 90 μοιρών και τα οποία σκεπάζονται το 

αριστερό με σκεπούλα 133Χ21 εκ. και το δεξί με σκεπούλα 146Χ21 εκ. 

Οι σκεπούλες να  έχουν στο επάνω μέρος τους χαραγμένα κεραμίδια και είναι χρωματισμένες 

κόκκινες. 

Στο αριστερό τοίχωμα να υπάρχει παράθυρο με κορνίζα και κουρτινούλα. Επίσης από την 

άκρη του αριστερού τοιχώματος να υπάρχει βιδωμένη ραφιέρα – γραμματοκιβώτιο 

διαστάσεων 51Χ31Χ55,5 εκ. ύψος στο εξωτερικό μέρος της οποίας υπάρχει 

γραμματοκιβώτιο με υποδοχή για φακέλους αλληλογραφίας σε χρώματα κίτρινο, κόκκινο και 

μπλε. Η ραφιέρα γραμματοκιβώτιο να είναι ενσφηνωμένη κάτω από γωνιακή ραφιέρα η 

οποία περιλαμβάνει δύο ράφια, έχει χρώμα κόκκινο και συνδέει και σταθεροποιεί το 

αριστερό τοίχωμα με τη ραφιέρα – γραμματοκιβώτιο. 

Στο δεξί τοίχωμα να  υπάρχει κατά μήκος ενιαία κατασκευή που περιλαμβάνει πλυντήριο, 

κουζίνα και νεροχύτη συνολικών διαστάσεων 106Χ30Χ55 εκ. ύψος και στο επάνω μέρος να  

υπάρχει τοποθετημένος πάνω από την κουζίνα απορροφητήρας. Από την άκρη του δεξιού 

τοιχώματος να υπάρχει βιδωμένη ραφιέρα διαστάσεων 121,5Χ31Χ55,5 ύψος η οποία θα 

φέρει πάγκο συναλλαγής επάνω, ένα κεκλιμένο ράφι στη μέση και σε όλο το μήκος της και 

ένα ίσιο ράφι στο κάτω μέρος. Το κεκλιμένο ράφι προορίζεται για τοποθέτηση καφασιών (τα 

οποία δεν θα περιλαμβάνονται) και στην άκρη του θα έχει πηχάκι προκειμένου να συγκρατεί 

τα καφάσια. Η εν λόγω ραφιέρα – μανάβικο είναι ενσφηνωμένη κάτω από γωνιακή ραφιέρα η 

οποία περιλαμβάνει δύο ράφια, έχει χρώμα κόκκινο και συνδέει και σταθεροποιεί το δεξί 

τοίχωμα με τη ραφιέρα – μανάβικο. 

Τέλος τα δύο τοιχώματα θα ενώνονται επιπλέον μεταξύ τους με γωνιακό ραφιεράκι χρώματος 

κόκκινου, τοποθετημένο στο επάνω μέρος και κάτω από τη σκεπή. 

Τα τοιχώματα του κουκλόσπιτου θα είναι κανονικά λουστραρισμένα και στην πίσω τους 

πλευρά ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο μέσο της αίθουσας σαν διαχωριστικό. 

Η κουζίνα θα περιλαμβάνει μάτια, κουμπιά και  φούρνο. Το πλυντήριο ανοιγόμενο πορτάκι 

και κουμπιά και ο νεροχύτης ανοιγόμενο ντουλάπι, βρυσάκι και λεκάνη.  

Επίσης θα περιλαμβάνονται τα κουρτινάκια του παραθύρου.  

Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.  
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Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον. 

Εξωτερικές διαστάσεις: 143Χ130Χ135 εκ.  

 
2.2 ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ  

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου τα τοιχώματά του και χρωματιστά  τα παράθυρα, η πόρτα, η σκεπή 

και ορισμένα άλλα στοιχεία της διακόσμησής του. Αποτελείται από δύο κομμάτια με σκεπή 

τα οποία ενώνονται μεταξύ τους σε σχήμα Γ με μια ραφιέρα. Εσωτερικά περιλαμβάνει 

κουζίνα με μάτια και φούρνο, απορροφητήρα, ψυγείο με καταψύκτη, νεροχύτη διπλό, ράφια 

και παράθυρα με κουρτίνες. 

Εξωτερικά είναι διακοσμημένο με παράθυρα με ζαρντινιέρες, πορτάκι, λουλούδια, 

πεταλούδες, ζωάκια κλπ. όλα χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Η σκεπή έχει 

κεραμίδια επίσης χαραγμένα. Το σετ συμπληρώνεται με έναν φράχτη διακοσμημένο με 

δεντράκι και ένα πορτάκι το οποίο ανοιγοκλείνει με ασφάλεια και μπορεί να αποτελεί την 

κύρια είσοδο του κουκλόσπιτου. Είναι κατασκευασμένα από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης 

ποιότητας. 

Όλα του τα άκρα και τα τελειώματα της γωνιάς είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα 

νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να  είναι νερού, μη τοξικά και 

φιλικά προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 150Χ35Χ150 εκ. το κάθε κομμάτι. 

Γωνία: 35Χ35Χ150 εκ. ύψος.  

Φράχτης με πορτάκι: 150Χ85 εκ. ύψος περίπου. 

Χώρος που καταλαμβάνει: 5,3 τ.μ. 

 

 
 

2.3 ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ ΜΕ   ΤΕΝΤΑ 

Κατασκευασμένο από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Αποτελείται από δύο πάγκους 

μήκους 119 εκ. ο κάθε ένας. Ο ένας πάγκος είναι διαμορφωμένος ως κουζίνα με φούρνο 

ανοιγόμενο, μάτια κουζίνας χαραγμένα πάνω στο έπιπλο, νεροχύτη με βρύση και άλλα δύο 

ντουλαπάκια ανοιγόμενα. Το πορτάκι του φούρνου και άλλο ένα από τα δύο πορτάκια φέρει 

χαραγμένη διακόσμηση και plexi glass. Ο δεύτερος πάγκος είναι διαμορφωμένος σε 

μανάβικο και περιλαμβάνει ένα ράφι στο κάτω μέρος, 1 κεκλυμμένο ράφι στη μέση και τον 

πάγκο συναλλαγής στο επάνω μέρος. Όλα τα οριζόντια αλλά και τα κάθετα στοιχεία των δύο 

πάγκων (προσόψεις, ράφια, ντουλάπια, πάγκοι κλπ) δεν είναι κομμένα σε ευθεία αλλά είναι 

όλα κυματιστά διαμορφωμένα.  Οι δύο πάγκοι ενώνονται μεταξύ τους με οβάλ ξύλινη 

κατασκευή η οποία πιάνει και στηρίζεται στις δύο άκρες των πάγκων.  Πάνω στην κατασκευή 
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αυτή η οποία έχει σχήμα κυκλικό εφαρμόζεται ριγέ τέντα υφασμάτινη η οποία στερεώνεται 

με βέλκρο.   Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.  Τα χρώματα 

και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 163Χ119Χ146 εκ. ύψος.  

 

 
 

2. 4 ΓΩΝΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

Κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας και από συνθετικό ξύλο 

M.D.F. με επένδυση οξιάς , λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή 

διακόσμηση. Εσωτερικά έχει ραφάκια. Εξωτερικά έχει πάγκο συναλλαγής με γκισέ σε σχήμα 

οβάλ και επιγραφή «ΙΑΤΡΕΙΟ». Στηρίζεται σε δύο ξύλινες τριγωνικές βάσεις.  

Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. 

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. 

Διάσταση :100x130 cm 

2.5  ΓΩΝΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ 

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου, με χρωματιστές λεπτομέρειες. Φέρει τρία συρταράκια, ραφάκια δεξιά και 

αριστερά του καθρέφτη και καθρέφτη άθραυστο ασφαλείας σε σχήμα οβάλ. Όλα του τα άκρα 

είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που 

χρησιμοποιούνται νερού.. 

Διάσταση : 73x40x110 cm 

2.6 ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ  ME   KΛΟΟΥΝ   

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο  

στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Στο μπροστινό μέρος το οποίο  

θα  έχει σχήμα σπιτιού, θα έχει χαραγμένο κλόουν στο κάτω μέρος και στο επάνω μέρος θα 

έχει χαραγμένη τη λέξη «ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ». Τα σχέδια θα είναι χαραγμένα σε 

ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας και βαμμένα με ζωηρά χρώματα. Στο μπροστινό μέρος θα  

φέρει οθόνη σε σχήμα οβάλ με κουρτινάκια. Στα δύο πλαϊνά του έχει παραθυράκια επίσης 

οβάλ. Στην κάτοψή του το κουκλοθέατρο θα  έχει σχήμα Π.  

Όλα του τα άκρα να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. 

Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 120Χ60Χ180 εκ. ύψος. 

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένες χρωματιστές λεπτομέρειες. Περιλαμβάνει κουζίνα με 

μάτια και φούρνο, νεροχύτη με ξύλινη βρύση, ψυγείο, ραφάκια – πιατοθήκη και δύο 

συρταράκια. 

Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.  

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. 

Δι7στάσεις: 125Χ40Χ100 εκ. ύψος. 
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2.7 ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ σπαστό   
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου. Έχει σχήμα Π.  Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και 

ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια  που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι 

νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις:100Χ50Χ140 εκ. ύψος 

2.8  ΕΤΑΖΙΕΡΑ ΓΙΑ ΚΟΥΚΛΕΣ  ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς και από ξύλο φουρνιστής 

οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός και χρωματιστή η 

σκεπούλα. Έχει 36 θέσεις για κούκλες κουκλοθέατρου. Τα χρώματα και τα βερνίκια που 

χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  

Διάσταση: 69x13x110 cm  

2.9 ΤΡΟΛΕΪ  ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΗΣ 

Κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, 

λουστραρισµένο στο  φυσικό χρώµα του ξύλου, µε χρωµατιστή διακόσµηση. 

Περιλαµβάνει καθρέφτη ασφαλείας  σε  σχήµα οβάλ στη  µία πλευρά και  

κρεµάστρες στην άλλη, µπαούλο για την αποθήκευση των υλικών και  βέργα 

για το  κρέµασµα των ρούχων στο  επάνω µέρος. Το κάτω µέρος της 

κατασκευής (και στις δύο πλευρές) είναι διακοσµηµένο  µε διάφορες 

παραστάσεις, χαραγµένες σε  ηλεκτρονικό µηχάνηµα ακριβείας. Φέρει 

τέσσερις ενισχυµένες ρόδες µε  φρένο για την εύκολη µετακίνησή του στο  

χώρο που χρειάζεται. 

Όλα του τα  άκρα του είναι στρογγυλεµένα και  ακίνδυνα για τα  παιδιά. Τα 

χρώµατα και  τα  βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι µη  τοξικά και φιλικά 

προς το  περιβάλλον. 

Διάσταση: 93x57x127 cm  

2.10  ΚΑΜΠΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένες λεπτομέρειες χρωματιστές. Είναι διπλής όψης με 

ειδικά πηχάκια για την τοποθέτηση και έκθεση βιβλίων. Φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο 

για την εύκολη μετακίνηση του.  

Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.  

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. 

Διάσταση: 94x48x91 cm  

2.11  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑΝΤ 

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου με ορισμένες λεπτομέρειες χρωματιστές. Είναι διπλής όψης με ειδικά 

πηχάκια για την τοποθέτηση και έκθεση βιβλίων. Στις δύο του μικρές πλευρές έχει σταντ με 

πλέξι – γκλας για την τοποθέτηση βιβλίων. Φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την 

εύκολη μετακίνηση του.  

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού. 

 Διαστάσεις: 94Χ47Χ132 εκ. ύψος.  

 

2.12 ΣΕΤ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Να είναι  κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό, άθραυστο, μη τοξικό, υψηλής ποιότητας και 

απεριόριστης αντοχής. Το σετ να αποτελείται από: 8 μεγάλα τούβλα 27Χ13,5Χ7 εκ., 8 μισά 

τούβλα 13,5Χ13,5Χ7 εκ, 4 μπάρες ισορροπίας με αντιολισθητική επιφάνεια 81Χ13,5Χ4 εκ,  

4 πλακέ εύκαμπτα στεφάνια διαμέτρου 60 εκ., 4 πλακέ εύκαμπτα στεφάνια διαμέτρου 35 εκ., 

4 ράβδους μήκους 70 εκ., 4 ράβδους μήκους 35 εκ. και 24 συνδετικά (12 ράβδο με ράβδο και 

12 ράβδο με στεφάνι)  Όλα τα παραπάνω να δίνονται σε 4 χρώματα. Όλα τα υλικά να 

συνδυάζονται μεταξύ τους για τη δημιουργία μονοπατιών ψυχοκινητικής.  Απαιτούνται 

πιστοποιητικά ασφαλείας. 
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2.13 ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

Να είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 

Να είναι επικαλυμμένα με ειδικό αντιολισθητικό υλικό (στα μισά κομμάτια ριγέ και στα 

υπόλοιπα πουά) στο επάνω μέρος ώστε να εξασφαλίζεται σταθερό και ασφαλές περπάτημα. 

Εργονομικός σχεδιασμός βασισμένος στα πατουσάκια των παιδιών.   

Το σετ να αποτελείται από 8 τεμάχια  καμπυλωτά κομμάτια μήκους 68,2 εκ, φάρδους 17,3 εκ. 

και ύψους 11 εκ. Τα 4 από αυτά φέρουν ριγέ αντιολισθητική επιφάνεια ενώ τα υπόλοιπα  4 

φέρουν πουά αντιολισθητική επιφάνεια. Τα κομμάτια αυτά  να στοιβάζονται για να 

εξοικονομείται χώρος κατά την αποθήκευσή τους. Συσκευασία ανθεκτικής τσάντας. 

Απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας 

2.14 ΣΤΡΩΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

Κατασκευασμένο από αφρώδες υψηλής πυκνότητας για να μη χάνει τη φόρμα του με το 

χρόνο. Η  επένδυσή τους γίνεται με υφάσματα ,δερματίνες ή ναϋλόπανα υψηλής ποιότητας 

και αντοχής. Το σετ περιλαμβάνει : 

2 στρώμματα αναρρίχησης Διάσταση  96Χ48Χ12Χ36 , 1 παραλληλόγραμμο Διάσταση, 2 

στρώμματα γυμναστικής  Διάσταση 2 ήττα Διάσταση 

2.15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

Το πλαίσιο να  είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας 

λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το 

περιβάλλον. Το ταμπλό να είναι από ινσουλάιτ επενδυμένο με τσόχα ή άλλο ύφασμα της 

επιλογής μας. Διαστάσεις: 120Χ100 εκ. Να  περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση στον τοίχο 

2.16  ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Εξάγωνο σχήμα μερ κάθετου πλευρά και άλλη χρήση: πορτάκι , καθρέφτες , μαγνητικό 

πινακάκι ,συγχρονισμός , φινιστρίνια με plexi glass .Μεταλλικές κολώνες με πολύ γερές 

βάσεις. Βιδώνεται στο πάτωμα.Διάσταση κάθε πλευράς :116Χ79 εκ. ,κολωνάκι :82 

εκ,διαστάσεις κέντρου παιχνιδιού 195Χ224 εκ.  

Διάσταση: 93x57x127 cm  

2.17 ΠΑΓΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 

Κατασκευή από ξύλο φουρνιστής οξιάς ο σκελετός και από συνθετικό ξύλο MDF με 

επένδυση οξιάς ο πάγκος. Έχει χαραγμένη επιγραφή στο επάνω μέρος "Η γωνιά του 

μαραγκού". Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά.. 

Διάσταση: 86x57x112 cm  

2.18 ΕΤΑΖΙΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Όλα τα άκρα 

είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Ο πίνακας είναι από διάτρητο υλικό πάνω 

στο οποίο κρεμιούνται με ειδικά μεταλλικά γαντζάκια τα μουσικά όργανα. Τα χρώματα και 

τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

(Ο πίνακας μπορεί να περιλαμβάνει σετ μουσικών οργάνων προαιρετικά: ξυλόφωνο 8 

ν., μεταλλόφωνο, ντέφι, ταμπουρίνο, 2 ζεύγη μαράκες, 2 ζεύγη καστανιέτες, 2 καστανιέτες με 

λαβή, ζεύγος κύμβαλα μεγάλα, ζεύγος κύμβαλα δακτύλων, κύμβαλο λαβής, 2 κουδουνάκια 

δερμάτινα με λαβή, φλογέρα, ξύστρα ξύλινη, μουσικό κρόταλο και τρίγωνο και μελλόντικα. 

Σύνολο 20 μουσικά όργανα). 

Διάσταση:81x16x75 cm  

2.19 ΣΠΙΤΑΚΙ  ΕΞΟΧΗΣ 

•Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης 

αντοχής.  •Ιδανικό για εξωτερικό χώρο και ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές.  

• Τα φωτεινά του χρώματα είναι ανθεκτικά στο ηλιακό φως και την θερμοκρασία. 

• Διαθέτει παράθυρο που ανοίγει και πόρτα με χερούλι και κλειδί. 

• Εύκολη συναρμολόγηση..  

Διάσταση: 131x110x121 cm  

2.20 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

• Τραμπάλα σε σχήμα κοτοπουλάκι 

• Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής.  
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• Με μη αποσπώμενες χειρολαβές 

• Διαθέτει τρεις θέσεις 

• Διαστάσεις: 120Χ38Χ54cm 

2.21  ΑΜΜΟΔΟΧΟΣ  ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ 

 Διαθέτει κάλυμμα για προστασία από τις καιρικές συνθήκες 

• Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής.  

• Χρώματα: λαχανί με πορτοκαλί 

• Διαστάσεις: 152Χ152Χ24cm 

2.22 ΤΡΕΝΟ ΤΟΥΝΕΛ 

• Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης 

αντοχής.  

• Ιδανικό για εξωτερικό χώρο 

• Ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές. 

• Αποτελείται από 3 βαγόνια τα οποία έχουν πλαστικό πάτωμα.  

• Διαστάσεις: 200Χ70Χ84cm 

2.23 ΚΑΦΑΣΙ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ 

Καφάσι ξύλινο ενδεικτικών  διαστάσεων  30χ20χ10 εκ. κατασκευασµένο 

από ξύλο φουρνιστής οξυάς, λουστραρισµένο στο  φυσικό χρώµα του 

ξύλου που θα περιλαµβάνει διάφορα φρούτα από πλαστικό υψηλής 

ποιότητας 

2.24 ΚΑΦΑΣΙ  ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Καφάσι ξύλινο ενδεικτικών  διαστάσεων  30χ20χ10 εκ. κατασκευασµένο από 

ξύλο φουρνιστής οξυάς, λουστραρισµένο στο  φυσικό χρώµα του ξύλου που 

θα περιλαµβάνει διάφορα λαχανικά από πλαστικό υψηλής ποιότητας 

2.25 ΨΑΡΙΑ – 226 ΚΡΕΑΤΙΚΑ – 2.27 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ -2.28  ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ – 

2.29. ΣΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΑΣΤ ΦΟΥΤΝΤ 

Κατασκευασµένα από αυθεντικό πλαστικό υψηλής ποιότητας µε. διάφορα 

χρώµατα, πιστές αντιγραφές τροφών  

2.30 ΘΕΑΤΡΟΚΟΥΚΛΕΣ    ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ   ΣΕΤ 6 

Κλασικές θεατρόκουκλες με πλαστικό κεφάλι και υφασμάτινο ρούχο. Το σετ αποτελείται από 

6 τεμάχια: μπαμπά, μαμά, κορίτσι, αγόρι, παππού και γιαγιά. 

2.31 ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
Πάνινες γαντόκουκλες, καλοραμένες με 10 φιγούρες διαφόρων επαγγελματιών 

2.32 ΣΕΤ 10 ΦΙΓΟΥΡΕΣ   ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
Κλαστικές θεατρόκουκλες με πλαστικό κεφάλι και υφασμάτινο ρούχο. Το σετ αποτελείται 

από 10 διαφορετικές ανθρώπινες φιγούρες 

2.33 ΣΕΤ 10 ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΖΩΩΝ 
Κλαστικές θεατρόκουκλες με πλαστικό κεφάλι και υφασμάτινο ρούχο. Το σετ αποτελείται 

από 10 διαφορετικές ανθρώπινες ζώων 

2.34 ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΑ ΓΙΑΓΙΑ ΓΙΓΑΣ 
Γαντόκουκλα γιαγιά ύψους 80 εκ. Τα χέρια της έχουν υποδοχές ώστε να γίνεται μια μεγάλη 

αγκαλιά 

2.35 ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΑ ΠΑΠΠΟΥΣ ΓΙΓΑΣ 
Γαντόκουκλα παππούς ύψους 80 εκ. Τα χέρια της έχουν υποδοχές ώστε να γίνεται μια μεγάλη 

αγκαλιά 

2.36 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ  

‘’Η ΧΙΟΝΑΤΗ & ΟΙ 7 ΝΑΝΟΙ’’ 

Σύνθεση αποτελούμενη από 24 κομμάτια (2 Χιονάτη και νάνοι, 4 πεταλούδες, 3 ζωάκια, 2 

λουλούδια, 1 μανιτάρι, 2 πουλάκια, 2 χελιδόνια και 8 πρασινάδες). Είναι κατασκευασμένα 

από συνθετικό ξύλο M.D.F. 5 χιλ. με επένδυση οξιάς. Τα θέματα είναι χαραγμένα πάνω σε 

ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Είναι βαμμένα με ζωηρά χρώματα και βερνικωμένα. Τα 

χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς 

το περιβάλλον. Διαστάσεις: 250Χ150 εκ. περίπου 
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2.37 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ‘Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ’’ 

Σύνθεση αποτελούμενη από 12 κομμάτια (Κοκκινοσκουφίτσα, λύκος, 2 χελιδόνια, 1 

πεταλούδα, 1 ζωάκι, 1 λουλούδι και 5 πρασινάδες). Είναι κατασκευασμένα από συνθετικό 

ξύλο M.D.F. 5 χιλ. με επένδυση οξιάς. Τα θέματα είναι χαραγμένα πάνω σε ηλεκτρονικό 

μηχάνημα ακριβείας. Είναι βαμμένα με ζωηρά χρώματα και βερνικωμένα. Τα χρώματα και τα 

βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 200Χ100 εκ. περίπου 

2.38 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΤΑ ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 

Σύνθεση αποτελούμενη από 12 κομμάτια (3 γουρνάκια, 2 πεταλούδες, 1 ζωάκι, 1 λουλούδι 

και 5 πρασινάδες). Είναι κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο M.D.F. 5 χιλ. με επένδυση 

οξιάς. Τα θέματα είναι χαραγμένα πάνω σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Είναι βαμμένα 

με ζωηρά χρώματα και βερνικωμένα. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  

να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 200Χ100 εκ. περίπου 

2.39 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ Η ΖΟΥΓΚΛΑ 

Σύνθεση αποτελούμενη από 12 κομμάτια (Παπαγάλος σε κλαδί, Φοίνικας με φίδι, τίγρης, 

ελέφαντας με μαϊμού, καμηλοπάρδαλη και 7 πρασινάδες). Είναι κατασκευασμένα από 

συνθετικό ξύλο M.D.F. 5 χιλ. με επένδυση οξιάς. Τα θέματα είναι χαραγμένα πάνω σε 

ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Είναι βαμμένα με ζωηρά χρώματα και βερνικωμένα. Τα 

χρώματα και τα βερνίκια που  θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον. 

2.40 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΤΟ ΔΑΣΟΣ 

Σύνθεση αποτελούμενη από 29 κομμάτια (1 δέντρο, 1 ήλιο, 2 πουλάκια, 2 σύννεφα, 4 

πεταλούδες, 1 θάμνο με λουλούδια και ζωάκια, 8 διαφορετικά ζωάκια όπως αλεπού, ελάφι, 

αγριογούρουνο, σκιουράκι, λαγός, σαλιγκάρι, βάτραχος κλπ). Είναι κατασκευασμένα από 

συνθετικό ξύλο M.D.F. 5 χιλ. με επένδυση οξιάς. Τα θέματα είναι χαραγμένα πάνω σε 

ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Είναι βαμμένα με ζωηρά χρώματα και βερνικωμένα. Τα 

χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς 

το περιβάλλον. Διαστάσεις: 200Χ100 εκ. περίπου 

2.41 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ 

Αυτοκόλλητο τοίχου με θέμα το δέντρο των ποιητών. Σύνθεση από 95 κομμάτια που εκτός 

από το δέντρου ύψους 110 εκ. περιλαμβάνει διάφορα πουλιά, φύλλα, πεταλούδες και 

λουλούδια. 

2.42 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΟΙΧΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ 

Αυτοκόλλητο τοίχου με θέμα πριγκίπισσα. Σύνθεση από 58 κομμάτια που εκτός από την 

πριγκίπισσα περιλαμβάνει διάφορα κάστρο, άμαξα, δέντρα, λουλούδια, πουλιά και 

καρδούλες. 

2.43 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΟΙΧΟΥ ΠΑΝΕΛ 92Χ254 εκ. 

Αυτοκόλλητο τοίχου πάνελ με θέμα τον Winnie the Pooh σε πολύ ζωηρά χρώματα. 

Διαστάσεις: 92Χ254 εκ.  

2.44 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΟΙΧΟΥ ΠΑΝΕΛ 184Χ254 εκ. 

Αυτοκόλλητο τοίχου πάνελ με θέμα τον Winnie the Pooh σε πολύ ζωηρά χρώματα. 

Διαστάσεις: 184Χ254 εκ.  

2.45 ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ  

Από ανθεκτικό εύκαμπτο πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 

Κατάλληλο για παιχνίδι με άμμο και νερό. Σε διάφορα έντονα χρώματα. Διάμετρος: 18,20 εκ. 

2.46 ΣΕΣΟΥΛΑ 2.47 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ 

Από ανθεκτικό εύκαμπτο πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 

Κατάλληλο για παιχνίδι με άμμο και νερό. Σε διάφορα έντονα χρώματα 

2.48 ΦΟΡΤΩΤΗΣ- 2.49 ΦΟΡΤΗΓΟ 

Παιδικά οχήµατα από πλαστικό υψηλής ποιότητας , άθραυστα το  σετ 

περιλαμβάνει ένα φορτηγό διαστάσεων 28 εκ και ένα φορτωτή   28 εκ. 

2.50 ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗ 

Κατασκευασμένη από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας με σιδερόπανο στην επιφάνεια 

σιδερώματος και θέση για το σίδερο. Μήκος: 73 εκ. και ρυθμιζόμενο ύψος από 49 – 56 εκ.  

2.51 ΠΙΝΑΚΑΚΙ ΜΕ ΦΕΛΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 
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Το πλαίσιο να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο Μ.D.F. (περίπου 8 εκ. 

περιμετρικά) με επένδυση οξιάς, χρωματιστό και ο πίνακας από φελλό, για την ανάρτηση 

εργασιών. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά 

και φιλικά προς το περιβάλλον.  Διάμετρος: 70 εκ.  

2.52 ΠΙΝΑΚΑΚΙ ΜΕ ΦΕΛΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 

Το πλαίσιο να  είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο Μ.D.F. με επένδυση οξιάς, 

(περίπου 8 εκ. περιμετρικά) χρωματιστό και ο πίνακας από φελλό, για την ανάρτηση 

εργασιών. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  να είναι νερού, μη τοξικά 

και φιλικά προς το περιβάλλον.  Διαστάσεις: 70Χ70 εκ.  

2 .53   ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ &  ΒΙΒΛΙΑ  ΓΙΑ   ΝΗΠΙΑ  
Διάφορα παιχνίδια εκπαιδευτικά για νήπια   2,5 έως 5 ετών, όπως πάζλ, τουβλάκια, 
κούκλες κουκλοθέατρου, λαβύρινθοι, βιβλία με ήχους, παιχνίδια με ήχους, κτλ., κατά 
υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

4 ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

3.1 ΓΡΑΦΕΙΟ 

H Eπιφάνεια του γραφείου είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με 

αντιγδαρτική μελαμίνη πάχους 25 χιλ, άριστης ποιότητας.  

Οι πλαϊνές επιφάνειες στήριξης του γραφείου είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα 

επενδεδυμένη με μελαμίνη πάχους 25 χιλ.  

Διαστάσεις: 160Χ80Χ72εκ. 

3.2 ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 

Οι προδιαγραφές του ξύλου να είναι ίδιες με του προαναφερθέντος γραφείου. 

Διαστάσεις : 120x60x72 

cm 

3.3 ΣΥΡΤΑΡΙEΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

Οι  προδιαγραφές  του  ξύλου  είναι  ίδιες  με  του  προαναφερθέντος  γραφείου  με  3 
συρτάρια και μολυβοθήκη. 
Διαστάσεις :  43x 60x 

60εκ. 

3.4 ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 

Kάθισµα εργασίας  γραφείου, µε  πλάτη ψηλή, µε  µπράτσα, τροχήλατο ανατοµικό.  Με σκελετό 

από ανθεκτικό πλαστικό, βάση τοξωτή µε  ρόδες. Το ύψος ρυθµίζεται µε µοχλό. Καλύπτεται από 

ανθεκτική δερµατίνη σε διάφορα χρώµατα 

3.5 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ 

 Eίναι κατασκευασµένη από µοριοσανίδα επενδεδυµένη  µε µελαµίνη πάχους 18 χιλ. H βάση 

στο  σηµείο επαφής µε το  έδαφος φέρει αντιολισθητικά και  ρυθµιζόµενα πέλµατα. Το χρώµα 

του κασώµατος είναι είτε  σε  φυσικό χρώµα ξύλου είτε  κάποιο άλλο χρώµα της επιλογής του 

πελάτη. Tα πλαϊνά φέρουν κατά µήκος των εσωτερικών πλευρών τους οπές για τη  στήριξη των 

ραφιών. Ενδεικτικο πλάτος ραφιων 63 εκ. συνολο 6 ράφια. Η βιβλιοθηκη χωρίζεται στα δυο από 

καθετη ταβλα. Στο κατω μέρος φέρει 4 κλειστα ντουλάπια διαφόρων χρωματισμων 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 124χ40χ180 

5.6 ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΡΑΦΙΑ 

Να αποτελούνται από διάτρητα γωνιακά ελάσματα τύπου ΝΤΕΞΙΟΝ 122X46X200 εκ 

και κολώνες ή ορθοστάτες, μεταλλικά ράφια από λαμαρίνα ή πάνελ πάχους 1,00 mm και 

πλάτους 0,46 εκ και συμπληρωματικά υλικά όπως βίδες, γωνιές, πέλματα κ.λ.π. 

Οι κολώνες να έχουν ύψος 220 εκ τουλάχιστον. 

3.7 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ  
Πολυθρόνα με μεταλλικό σκελετό σε χρώμα μαύρο, κάθισμα και πλάτη από αφρώδες 

υλικό επενδυμένο με μαύρη δερματίνη. 

Διαστάσεις : 70x67x 70εκ. 

3.8 ΚΑΘΙΣΜΑ 

 Καρέκλες µε µεταλλικό σκελετό βάση και  πλάτη επενδυµένα µε δερµατίνη 

σε  διάφορα χρώµατα. Με µπράτσα 
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3.9 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΕ ΟΜΠΡΕΛΟΘΗΚΗ 
Μεταλλικός καλόγηρος χρωμίου με μαύρες θήκες. 

Διαστάσεις : ύψος 175 εκ. 

3.10 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

Ξύλινη κατασκευή με σήμανση «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» στο μπροστινό πορτάκι 

Διαστάσεις : 40x23x61 εκ. 

3.11 ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ 

Κλειδοθήκη διαστάσεων 35x45 εκ. 

3.12 ΚΑΛΑΘΙΑ  ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Καλαθάκια απορριμμάτων - αχρήστων γραφείου 

Διαστάσεις : 30x30x32 εκ. 
 

3.13 ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 

Επιτοίχια συσκευή 

Κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό 

Παράθυρο ελέγχου του αποθέματος των χειροπετσετών 

Με κλειδαριά 

Διατίθεται σε 2 χρώματα λευκό και μαύρο 

Διαστάσεις : 30εκ x 30εκ x 11εκ (ΥxΠxB)     

6 ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

1. Χύτρες ταχύτητας ανοξείδωτες επαγγελματικές 10lt. 

2. Κατσαρόλες INOX, το σετ (5 τεμάχια) σε πάχος 1,2 mm και με πάτο sandwich 

(Φ45,Φ50,Φ34,Φ36,Φ28,Φ36) 

3. Σουρωτήρι ανοξείδωτο ΙΝΟΧ μεγάλο με πάχος 1mm (Φ40,Φ50) 

4. Σουρωτήρι ανοξείδωτο ΙΝΟΧ μεσαίο με πάχος 1mm (Φ28,Φ32) 

5.Σερβίτσιο φαγητού πορσελάνης ανάγλυφη 24 ατόμων (ρηχά Φ26, βαθιά Φ23, φρούτου 

Φ18, καφέ Φ10, τσαγιού Φ13), επί πλέον 24 πιατάκια και φλιτζανάκια καφέ 70 cl και 

τσαγιού 180 cl 

6. πιρούνια φαγητού INOX 

7. κουτάλια φαγητού INOX 

8. Μαχαίρια φαγητού ΙΝΟΧ 

9. Ποτήρια νερού μελαμίνης 

10. Κύπελλο νερού μελαμίνης με χεράκι Φ85Χ83 

11. Μπολάκια σούπας μελαμίνης Φ180Χ45 

12. πιάτα βαθιά μελαμίνης Φ210 

13. πιάτα ρηχά μελαμίνης 

14. Ποτήρια νερού γυάλινα 

15. Κανάτες γυάλινες και πλαστικές 

16. Πλάκα πολυαιθυλενίου 30Χ50 για κόψιμο λαχανικών χρωμ. πράσινο 

17. Σανίδα κοπής ψωμιού 

18. Σανίδα κοπής κρέατος 

19. Δίσκοι σερβιρίσματος αντιολισθητικοί μεγάλοι 

20. Δίσκοι σερβιρίσματος αντιολισθητικοί μεσαίοι 

21. Σαλατιέρες ανοξείδωτες Φ29 

22. Κούπες γάλακτος 

23. Κουτάλια – πιρούνια μελαμίνης σετ 

24. Ταψιά INOX με ειδική νεύρωση στην επιφάνεια και τις γωνίες ορθογώνια 

25. Ταψιά INOX με ειδική νεύρωση στην επιφάνεια στρογγυλά 

26.   Σετ   μαχαίρια   κουζίνας   (για   κρέας-ψάρι-   κοτόπουλο-λαχανικά)   ανοξείδωτα 

διαφόρων διαστάσεων 

27. Σπάτουλες - κουτάλες διάφορες INOX 

28. Ψωμιέρες επιτραπέζιες μπαμπού  Φ22 

29. Πιρούνια ανοξείδωτα μικρά 

30. Κουτάλια ανοξείδωτα μικρά 

31. Λεκάνες κουζίνας INOX Φ30 
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32. Πιατέλες ΙΝΟΧ διάφορα μεγέθη 

33. Μπρίκια καφέ INOX διαφόρων διαστάσεων 

34. Θήκη αλουμινόχαρτου & μεμβράνης & χαρτί κουζίνας 37,50X18,50 

35. Κρεμάστρα τοίχου για πετσέτες INOX 8X60 

36. Θήκη για χαρτοπετσέτες ΙΝΟΧ 

37. Στεγνωτήριο πιάτων ανοξείδωτο 

38. Σετ καφέ - ζάχαρη INOX 

39. Σετ γυάλινα βαζάκια μπαχαρικών 

40.Σετ γυάλινα βαζάκια αλάτι - πιπέρι 

41.Βραστήρας νερού ηλεκτρικός 

42.Σκάλα αλουμινίου ενισχυμένη με 3 σκαλοπάτια επαγγελματική 

43.Σκάλα αλουμινίου ενισχυμένη με 6 σκαλοπάτια επαγγελματική 

44.Ψαλίδια INOX 

45.καρότσι σφουγγαρίσματος διπλό πλαστικό και πρέσα με ρόδες 

46.καλαθάκια απορριμμάτων πλαστικά με περιστρεφόμενο καπάκι 

47.Δοχείο απορριμμάτων τουαλέτας με πετάλι INOX  7,50 λίτρα 

48.Βούρτσες τουαλέτας INOX ΠΙΓΚΑΛ 

49.Σκούπα χόρτινη με κοντάρι 

50. Σκούπα Πλαστική με κοντάρι αλουμινίου 

51. Σφουγγαρίστρα με κοντάρι αλουμινίου 

52. Φαράσι με κοντάρι 

53.Μηχανισμοί καθαρισμού τζαμιών με κλιπ και ορειχάλκινη ράγα με λάστιχο 

54.Μίξερ με γυάλινο μπλέντερ: 

Μίξερ συνοδευόμενο από το γυάλινο μπλέντερ 1,5 λίτρου. Ισχύς: 900W - 230V 

Χωρητικότητα: 6,70 λίτρα 

Διαστάσεις : 240 Χ 400 Χ 350 

Ανταλλακτικά : 10 έτη. Εγγύηση : 1 έτος 

55.Λεμονοστίφτης επαγγελματικός: 

Ισχύς 180W - 220V. Χωρητικότητα 18 λίτρα ώρα Διαστάσεις : 390 Χ 330 Χ 250 

Ανταλλακτικά : 10 έτη. 

Εγγύηση : 1 έτος. 

56.Ζυγαριά ρεύματος και μπαταρίας: Ζυγαριά ρεύματος και μπαταρίας. Ικανότητα 

ζύγισης 120 κιλά. Διαστάσεις : 450 Χ 560 Χ750 

Διαστάσεις πλατφόρμας : 400 Χ 500 

Ανταλλακτικά : 10 έτη. 

57.Ζυγαριά μπαταρίας Ζυγαριά μπαταρίας. Ικανότητα ζύγισης 6 κιλά. 

Διαστάσεις : 333 Χ 288 Χ 141. 

Διαστάσεις πλατφόρμας : 215 Χ 275 

Ανταλλακτικά : 10 έτη. 

58.Τραπέζι κουζίνας 

Τραπέζι εργασίας IΝΟΧ 18/10 ΑΙSI βαρέως τύπου Φ 10  με ράφι ενδιάμεσο. 

Διαστάσεις : 120-150 Χ70Χ86 

59.Συσκευή γκαζάκι ασφαλείας 

60.Μίξερ χειρός (Multi) δύο ταχυτήτων 

61. Αποχυμωτής με δοχείο μεγάλης περιεκτικότητας 

62.Τοστιέρα 4 θέσεων 

63.Λεκάνες πλαστικές διαφόρων μεγεθών 

64.Τηγάνια διαφόρων διαστάσεων αντικολλητικά, τύπου TEFAL 

65.Τρίφτες τυριού με 4 πλευρές 

66.Τρίφτες λαχανικών 

67.Πυρεξ διαφόρων διαστάσεων 

68.Πλαστικά μπολ με σκέπασμα ορθογώνιο 

69.Πλαστικά μπολ με σκέπασμα τετράγωνο 

70.Πλαστικά μπολ με σκέπασμα στρογγυλό 

71.Σετ με κουτάλες Ξύλινες 
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72.Σουρωτήρι για τσάι, ΙΝΟΧ 

73.Αναπτήρας μεγάλος για Γκάζι 

74.Ανοιχτήρι κονσέρβας 

75.Τσιμπίδες – Λαβίδες ΙΝΟΧ 

76.Γάντια – Πιάστρες ταψιών 

77.Σουβερ 2 σετ των 6 

78.Σουπλά 

79.Θερμόμετρα ψυγείου 

80.Μπολ φρούτου μελαμίνης 

81.Θερμόμετρα ηλεκτρονικά 

862Φρυγανιέρα ΙΝΟΧ 

83.Καφετιέρα Γαλλικού καφέ με κανάτα 

84.Ηλεκτρική φραπιέρα χειρός 

85.Αναδευτήρα αυγών 

86. Σετ «τσέρκι» διαφόρων μεγεθών – σχημάτων 

 

7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

5.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ 

Ηλεκτρικό σίδερο ατμού με πλάκα ΙΝΟΧ. Ρεύματος 220 V. 2200 W 

Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE. 

Ανταλλακτικά:10 Έτη. 
 5.2 ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ 

Σιδερώστρα επαγγελματική με βάση μεταλλική , ρυθμιζόμενη και με πανί άκαυστο. 

Διαστάσεις : 150 Χ 30.Εγγύηση :1 έτος. 

5.3 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟ 

Επαγγελματική σκούπα σκόνης και νερού. Τάση : 220 V. Ισχύς : τουλάχιστον 1200 

W.Τύπος κάδου IΝΟΧ 18/10. Χωρητικότητα κάδου 30 λίτρα. Διάμετρος εξόδου : 

Φ40Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση 

CE.Ανταλλακτικά : 10 έτη. 

5.4 ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

Ηλεκτρική   σκούπα   επαγγελματική.   Ρεύματος   220V.   Μέγιστη   ισχύς   

1800W.Χωρητικότητα σακούλας 5.Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, 

υποχρεωτική προσκόμιση CE.Ανταλλακτικά : 10 έτη. 

7.6 ΑΠΛΩΣΤΡΑ 

Απλώστρα επαγγελματική με βάση μεταλλική Διαστάσεις: 150Χ70 Χ 90 ύψος 

8 ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

1. ΣΕΝΤΟΝΙ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 

Σεντόνι με λάστιχο ώστε να ταιριάζει σε στρώμα 129Χ60 εκ. από ύφασμα βαμβακερό 

100% σε μονόχρωμο ή εμπριμέ δικής μας επιλογής. 

2. Σετ Σεντονιών Κούνιας (πανωσέντονο) 

100% βαμβακερά διαστ. 1,20x1,70 

3. Κουβέρτες ακριλικές διαστ. 1,10x1,40 

4. Παπλωματάκια 100% βαμβακερά διαστ. 1,20x1,60 

5. Κουβερλί 100% βαμβακερό διαστ. 1,20x1,60 
6. Προσόψια 100% βαμβάκι διαστ. 0,50x1,00 

7. Πετσέτες 100% βαμβάκι χεριών διαστ. 0,30x0,50 

8. Ποδιές κουζίνας ολόσωμες με αδιάβροχη επένδυση 
9. Ποτηρόπανα ζακάρ πικέ διαστ. 0,45x0,70 

1.10 Τραπεζομάντηλα μονόχρωμα διαστ. 1,40x1,80 

1.11 Μαξιλαροθήκη  νηπίων 100% βαμβακερή  

1.12  Μαξιλάρια κρεβατιών νηπίων διαστ. 0,40x0,60 

1.13 Μοκέτα άριστης ποιότητας το m2 

Όλα τα προαναφερθέντα, θα παραδοθούν σε χρώματα και σχέδια που θα υποδειχθούν από 
την Υπηρεσία. 
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ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1. Τηλεόραση 48’’ 

Τεχνικό Στοιχείο-
Χαρακτηριστικό 

Ελάχιστη απαίτηση 

Διαγώνιος  48’’ 

Είδος LED, Full HD, Smart 

Συχνότητα 200 Hz 

Δέκτες Τηλεοπτικός δέκτης (DVB-T)  
Δορυφορικός δέκτης (DVB-S) 

Συνδεσιμότητα Ethernet, Wifi, 2 Χ HDMI, RJ45 ethernet, 2 X USB 

Εγγύηση 1 χρόνος 

2. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  

Τεχνικό Στοιχείο-
Χαρακτηριστικό 

Ελάχιστη απαίτηση 

Επεξεργαστής Intel i7 

Μνήμη 8 GB RAM  DDR3  

Δίσκος SATA, Χωρητικότητας 1 ΤΒ τουλάχιστον 

Κάρτα γραφικών Nvidia GeForce GT 640 – 3GB 

Τροφοδοτικό 500W 

Οπτικός Δίσκος DVD-RW  
 

Δίκτυο Ethernet Gigabit κάρτα δικτύου  

Wireless 802.11 b/g/n 

Διασυνδέσεις 2 USB, Είσοδος για μικρόφωνο, ηχεία 

Εξωτερικές θύρες 2 Χ USB 3 
HDMI 

D-Sub 
DVI-D 
RJ45 Δικτύου 

Πρόσθετα 
χαρακτηριστικά 

Αναγνώστης μνήμης 16 σε 1 (CF/ Micro Drive/ MS/ MS Duo/ MS Pro/ 
MS Pro Duo/ SD/ MMC/ MMC4.0/ RS-MMC/ RS-MMC4.0/ SDHC/ 

MS Micro-M2/ Mini SD/ Micro SD/ Mini MMC) 
Ηχεία 
Πληκτρολόγιο USB /Ποντίκι USB 
2 XUSB και μικρόφωνο / ακουστικά  στην πρόσοψη 

Λειτουργικό Σύστημα  Windows 8.1 Ελληνικά Professional 64bit 

Εγγύηση χρόνια  

 
3. Οθόνη 

Τεχνικό Στοιχείο-

Χαρακτηριστικό 
Ελάχιστη απαίτηση 

Τύπος Οθόνης Έγχρωμη LED -  Ευρυγώνια 16:9 

Μέγεθος Ορατής 21.5"  
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Επιφάνειας 

Μέγιστη ανάλυση 1920 X 1080  

Χρόνος απόκρισης 5ms 

Είσοδος Σήματος Αναλογική 15pin D-Sub(VGA)  

Εγγύηση 
2 χρόνια Zero Pixel On-Site στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου 
Ρόδου 

4. Έγχρωμο Πολυμηχάνημα inkjet 

Τεχνικό Στοιχείο-
Χαρακτηριστικό 

Ελάχιστη απαίτηση 

Μέγεθος χαρτιού 
εκτύπωσης  

Α4 

Ανάλυση Έγχρωμης 
Εκτύπωσης 

 4,800 x 1,200 dpi 

Ταχύτητα εκτύπωσης 
σε Α4 

10 σελ/λεπτό (έγχρωμη) 
18 σελ/λεπτό (ασπρόμαυρη) 

Ανάλυση Σαρωτή έως 1200 x 1200 dpi 

Ταχύτητα Σάρωσης 10 σελ/λεπτό 

Σύνδεση USB 2.0, Ethernet, Wifi 

Επιπλέον 
χαρακτηριστικά 

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, μνήμη 1 GB, οθόνη LCD, Φαξ 

Εγγύηση 1 χρόνος 

5. Φωτοτυπικό 

Τεχνικό Στοιχείο-
Χαρακτηριστικό 

Ελάχιστη απαίτηση 

Ελάχιστη ταχύτητα 

αντιγραφής Α4 
(σελ/λεπτό) 

20 

Μέγιστο μέγεθος 
πρωτοτύπου 

Α3 

Εκτύπωση Ασπρόμαυρη 

Τεχνολογία εκτύπωσης Laser 

Μνήμη 256 ΜΒ 

Ανάλυση εκτύπωσης 600dpi 

Αποχρώσεις του γκρι  256 

Εκτύπωση 2 όψεων  Αυτόματη 

Σύνδεση Ethernet και USB 

Λειτουργία ως 
εκτυπωτή δικτύου  

ΝΑΙ 

Σμίκρυνση - 
Μεγέθυνση 

50% - 200% 

Κασέτες Κασέτα των 250 φύλλων 

Επιπλέον 
χαρακτηριστικά 

Οθόνη αφής, τροφοδοσία bypass 100 φύλλων, επιδαπέδιο,ARDF 50 
φύλλων 
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Μηνιαίος κύκλος  

Εγγύηση 3 χρόνια 

 
Όλα τα είδη πρέπει να είναι αμεταχείριστα  και σύγχρονης  τεχνολογίας. Οι Η/Υ μπορεί να  είναι  
συναρμολογημένοι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό το πολύ πριν ένα εξάμηνο. Όλοι οι Η/Υ θα 
διαθέτουν  πληκτρολόγιο και mouse. Όλοι οι εκτυπωτές θα διαθέτουν τα απαραίτητα καλώδια 
σύνδεσης με τους Η/Υ. Τα  υπόλοιπα  είδη πρέπει να  έχουν κατασκευαστεί  το πολύ πριν  δύο έτη.  
 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και εκείνων 

που τέθηκαν εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη 

της παρούσας συνεδρίασης. 

  

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   

              

 

Διακοσταματίου Σάββας 

       Αντιδήμαρχος                                                                    

                                                                   

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος  

2. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

3. Ψυλλάκης Βασίλειος 

4. Μουτάφης Δήμος - Μιχαήλ 

5. Κυριαζής Στέφανος 

Αυξομειώσεις 

βάσει 

αναμορφόσεων 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Ατσίδη Ελπίδα 


