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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

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

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

 

Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 32η/29-11-2016 
 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τρίτη 29η Νοεμβρίου 

2016 και ώρα 13.30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 512/7-9-2014 «περί της εκλογής 

τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 και την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 43/6-8-2014 

του Υπουργείου Εσωτερικών», αριθ. 1758/15-6-2016 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

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

με αριθμ. πρωτ. 2/100141/25-11-2016, 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 

οκτώ (8) μέλη και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 3. Ψυλλάκη Βασίλειο, 4. 

Μουτάφη Δήμο - Μιχαήλ, 5. Κυριαζή Στέφανο, 6. Παρδαλό Στέργο, 7. Μανωλάκη Αλέξανδρο 

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

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κυριαζή Στέφανο, 2. Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη 

Βασιλική (δικ/νη), η οποία αναπληρώνεται από το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος της 

πλειοψηφίας κ. Παρδαλό Στέργο, 3. Ατσίδη Ελπίδα (δικ/νη), η οποία αναπληρώνεται από το 1
ο
 

αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Τοκούζη Παναγιώτη, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν 

παρέστη, 4. Δράκο Μιχαήλ (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 3
ο
 αναπληρωματικό μέλος 

της πλειοψηφίας κ. Μανωλάκη Αλέξανδρο, λόγω έλλειψης άλλων μελών της μειοψηφίας, 5. Σπανο 

- Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), 6. Παναή Ευαγγελία (δικ/νη),  

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

Τριανταφυλλιάς, και της κ. Καρτάνου Παρασκευής  υπαλλήλου του τμήματος διοικητικής 

υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής,  

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

γενική ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη τριών (3) 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 της 

έγκρισης δαπάνης και απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής τιμολογίων 

πάγιας προκαταβολής, Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Ρόδου.  
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2. Το 2
ο
 θέμα (2

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στον ορισμό μελών 

επιτροπής για την Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) με 

χρήση του χρηματοδοτικού εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) 

 

3. Το 3
ο
 θέμα (3

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στην έγκριση αποζημίωσης 

των μελών της Κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την 

«Ανάπλαση της Πλατείας Χαρίτου (ΕΚΑΤΟ ΧΟΥΡΜΑΔΙΕΣ)» στη Ρόδο. 

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. 474/2016  (Α.Δ.Α: 7ΒΗΓΩ1Ρ-ΘΟΤ) 

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.: 2/100112/25-11-2016) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/100112/25-11-2016 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 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: 

                  ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Οδοιπορικά  70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης της  υπαλλήλου Δ/νσης 

Μεσαιωνικής Πόλης  & Μνημείων Ρόδου, 

Θεοδωροπούλου Ελένης στην Αθήνα για την 

συμμετοχή της σε σεμινάριο του Εθνικού 

Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & 

Αυτοδιοίκησης με θέμα «Εφαρμογή 

κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΔΜΗΣ )  

200,00 

 

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. 

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 
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οποίο, επιπροσθέτως, προβλέπει (άρθρο 4 παρ. 1β & 5 Π.Δ. 113/2010), τις αναλήψεις για 

συγκεκριμένους λόγους και περιπτώσεις.» 

 (Ακολουθεί η υπογραφή της αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κας 

Βαϊλάκη Άννας και της της Προϊσταμένης Λογιστηρίου κ.Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

 Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός των ανωτέρω εγγραφών θα πρέπει 

απαραιτήτως να συμπεριληφθεί και η κάτωθι, όπως αυτή προτείνεται από τον ίδιο, προφορικώς, η 

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

κρίνεται άμεσα αναγκαία να εγκριθεί συμπληρωματικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω  

εύρυθμη λειτουργία επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Η εγγραφή αυτή, ακολουθεί:    

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ   ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α.Ε ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ           

ως κάτωθι: 
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Μελέτη  70-7413.0009 

Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) με 

χρήση του χρηματοδοτικού 

εργαλείου της Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Επένδυσης  (ΟΧΕ) 

 

24.800€ 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 2/100112/25-11-2016, 

 Την προφορική ενημέρωση του Προέδρου όσον αφορά την συμπληρωματική εισήγηση, 

 το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

 

Εγκρίνει τις διαθέσεις πίστωσης προϋπολογισμού 2016, οι οποίες συνοδεύονται από τις 

προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης» που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους 

σχετικούς Κ.Α. οι οποία 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, ως ακολούθως: 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Οδοιπορικά  70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης της  υπαλλήλου Δ/νσης 

Μεσαιωνικής Πόλης  & Μνημείων Ρόδου, 

Θεοδωροπούλου Ελένης στην Αθήνα για την 

συμμετοχή της σε σεμινάριο του Εθνικού 

Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & 

Αυτοδιοίκησης με θέμα «Εφαρμογή 

κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΔΜΗΣ )  

200,00 
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Μελέτη  
70-7413.0009 

Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) με χρήση του 

χρηματοδοτικού εργαλείου της 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης  (ΟΧΕ) 

 

 

24.800€ 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο 

                                                       Απόφ. 475/2016  (Α.Δ.Α: ΩΦΦ7Ω1Ρ-ΝΩΕ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση προσωρινού αποτελέσματος  του 

δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ζωοτροφών του Δήμου Ρόδου 

έτους 2016». 

(Εισήγηση Τμήματος  Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, με αρ. 

πρωτ.2/99017/23-11-2016) 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 

Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/99017/23-11-2016, 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 την “προμήθεια 

ζωοτροφών του Δήμου Ρόδου, έτους 2016”.» 

(Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την προμήθεια ζωοτροφών Δήμου 

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

 

Στη Ρόδο στις 18 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος 

Προμηθειών, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 

απόφαση της ΟΕ και η οποία απαρτίζεται από τους:  

 

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

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

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

 

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

μειοδότη της «προμήθειας ζωοτροφών Δήμου Ρόδου (κωδ. 35/6692.0002), έτους 2016», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη 

του με την απόφαση 420/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 5195/2016 

Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 01/11/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 

2/91743/2016. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ. Τέλος, αναρτήθηκε ολόκληρη η διαδικασία στο ΚΗΜΔΗΣ 

όπως προβλέπεται από το νόμο.  

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των 

προσφορών την  09
η
 πρωινή στις 18/11/2016 κατέθεσε εγκαίρως προσφορά η εταιρεία:  

1. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 

18/11/2016), η επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε το φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα 
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προμηθευτή. Ο προμηθευτής είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν 

από τη διακήρυξη. Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν 

τούτου η επιτροπή αποφασίζει, η εταιρεία ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ να προκριθούν στο 

επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών.  

 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, το οποίο έγινε την 

ίδια ημέρα. Τα ζητούμενα προιόντα της μελέτης του διαγωνισμού για τα οποία συμμετείχε ο 

διαγωνιζόμενος, βάση των προσπέκτους, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσε, 

καλύπτουν κατελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του 

διαγωνισμού και ως εκ τούτου η επιτροπή αποφασίζει ο διαγωνιζόμενος να προκριθεί στο 

επόμενο και τελευταίο στάδιο (άνοιγμα των οικονομικών προσφορών).  

 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που 

περιλαμβάνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του συμμετέχοντα στον πρόχειρο 

μειοδοτικό διαγωνισμό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Έτσι λοιπόν: 

1. Η εταιρεία ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ έδωσε προσφορά για όλη την ποσότητα του 

διαγωνισμού 3.937 ευρώ άνευ φπα ή 4.881,88 ευρώ με φπα. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να κάνει δεκτή στο σύνολό την προσφορά του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για την 

προμήθεια ζωοτροφών του Δήμου Ρόδου, καθώς αυτή είναι κατά είδος, αλλά και στο 

σύνολό της χαμηλότερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Η τιμή στη μηδική 

που δόθηκε είναι κατά 9 λεπτά του ευρώ ακριβότερη από την προηγούμενη σύμβαση, λόγω 

της παρατεταμένης ανομβρίας. 

2. Να ανακηρύξει προσωρινό μειοδότη και να κατακυρώσει προσωρινά το σύνολο της 

προμήθειας στην εταιρεία ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ με αφμ: 058187700 με τιμές και 

συνολική αξία ως κάτωθι: 
Περιγραφή  

 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσότητα  Τιμή μονάδας Συνολική αξία 

Χόρτο ξηρής μηδικής 1kg 7.000 

 

0,49 3.430 

Καλαμπόκι  1kg 1.300 

 

0,39 507 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 3.937 

 

ΦΠΑ 24% 944,88 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% 4.881,88 

 

 

3. Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, 

όχι όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

4. Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα(1) χρόνο από την 

υπογραφή της. 

5.  Η παράδοση των εντύπων θα γίνεται μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη 

του διαγωνισμού.  

6. Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό 

(διακήρυξη και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

7. Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας άνευ 

φπα. 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 
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 Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 

σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, υπ’ αρ. 2/99017/23-11-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιείται το από 22/11/2016 πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Τα άρθρα 58 και 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 

του Ν. 3536/2007. 

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στον κωδικό 35/6692.0002, σαν «προμήθεια 

ζωοτροφών». 

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια.  

 Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια ζωοτροφών Δήμου Ρόδου», έτους 2016 

  

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  για το σύνολο της 

υπηρεσίας «Προμήθεια ζωοτροφών Δήμου Ρόδου», έτους 2016 και ανακηρύσσει  προσωρινό 

μειοδότη την ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ με ΑΦΜ: 058187700, με τιμές και συνολική αξία ως 

κάτωθι: 

Περιγραφή  

 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσότητα  Τιμή 

μονάδας 

Συνολική αξία 

Χόρτο ξηρής μηδικής 1kg 7.000 

 

0,49 3.430 

Καλαμπόκι  1kg 1.300 

 

0,39 507 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 3.937 

 

ΦΠΑ 24% 944,88 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% 4.881,88 

 

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. 

 

Δ) εγκρίνει, επιπροσθέτως, τα κάτωθι: 

 Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, 

όχι όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

 Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα (1) χρόνο από την 

υπογραφή της. 

  Η παράδοση των εντύπων θα γίνεται μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη 

του διαγωνισμού.  

 Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό 

(διακήρυξη και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

 Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας άνευ 

φπα. 
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ΘΕΜΑ 3
ο 

                                                          Απόφ. 476/2016  (Α.Δ.Α: Ω2Σ3Ω1Ρ-ΘΞΒ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση τελικού αποτελέσματος  του  

δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

τηλεπικοινωνιακού υλικού του Δήμου Ρόδου έτους 2016». 

(Εισήγηση Τμήματος  Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, με αρ. 

πρωτ.2/99018/23-11-2016) 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 

Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/99018/23-11-2016, 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 την “προμήθεια 

τηλεπικοινωνιακού υλικού-τελικό του Δήμου Ρόδου, έτους 2016”.» 

(Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού 

υλικού Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ.10/7134.0003)» 

Στη Ρόδο στις 01 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος 

Προμηθειών, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 

απόφαση της ΟΕ και η οποία απαρτίζεται από τους:  

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

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

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

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

μειοδότη της «προμήθειας τηλεπικοινωνιακού υλικού(κωδ. 10/7134.0003), της ΔΕ Ρόδου, έτους 

2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η 

μελέτη του με την απόφαση 398/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 

4874/2016 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση 

στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 14/10/2016 με την περίληψη του 

διαγωνισμού 2/86775/2016. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ. Επίσης, είχε προηγηθεί η απόφαση 646/2016 του ΔΣ 

για την έγκριση της προμήθειας και της διαγωνιστικής διαδικασίας. Τέλος, αναρτήθηκε ολόκληρη 

η διαδικασία στο ΚΗΜΔΣ όπως προβλέπεται από το νόμο.  

Η ΟΕ με την 447/2016 απόφασή της ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής, με το οποίο 

ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης της ανωτέρω προμήθειας η εταιρεία Ν. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΕΕ. Η επιτροπή κάλεσε το μειοδότη στις 17/11/2016 να προσκομίσει ενώπιων της όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφερόταν στο διαγωνισμό. Ο προμηθευτής εγκαίρως 

προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό επιμελητηρίου, υπεύθυνες 

δηλώσεις, κτλ) τα οποία η επιτροπή έκρινε ως νόμιμα και επαρκή. 

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να ανακηρύξει τελικό μειοδότη και να κατακυρώσει το σύνολο της προμήθειας του 

τηλεπικοινωνιακού υλικού  στην εταιρεία  Ν. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με αφμ: 

800338154 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

A/

A 

Είδος Τεμά

χια 

Ενδεικτική 

Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 

1 Switch Gbit Managed 48port 4 639,70€ 2.558,80€ 

2 Switch Gbit Unmanaged 24port 11 120,00€ 1.320,00€ 

3 Access Point 65 120,00€ 7.800,00€ 

4 Outdoor Antenna 130 12,00€ 1.560,00€ 

5 Access Point (Κατευθυντικής Κεραίας) 10 95,00€ 950,00€ 

6 Hotspot Router 10 60,00€ 600,00€ 

7 Patch Panel 48port 10 90,00€ 900,00€ 

8 Μεταλλικός Ιστός Κεραίας 20 8,00€ 160,00€ 

9 Βάση Στήριξης Ιστού 9 16,00€ 144,00€ 

10 File Server 8Tb 1 880,00€ 880,00€ 

11 Τροφοδοτικό Πάγκου 1 265,00€ 265,00€ 

12 Ηλεκτρονικό Πολύμετρο 2 37,00€ 74,00€ 

13 Φορτιστής Μπαταριών 1 18,00€ 18,00€ 

14 Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες ΑΑ (ΣΕΤ 

2τεμ.) 

4 5,00€ 20,00€ 

15 Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες ΑΑΑ (ΣΕΤ 

4τεμ.) 

6 4,50€ 27,00€ 

16 Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες 9V 4 5,00€ 20,00€ 

17 Τηλεφωνικό Καλώδιο 100 0,15€ 15,00€ 

18 Μούφα RJ45  30 6,50€ 195,00€ 

19 Μούφα RJ11 16 0,50€ 8,00€ 

20 Κλίπ Καλωδίων RJ45 (κουτί των 50τεμ.)  6 5,00€ 30,00€ 

21 Κλίπ Καλωδίων RJ45 (κουτί των 10τεμ.) 11 9,00€ 99,00€ 

22 Κλίπ Καλωδίων RJ11 50 0,10€ 5,00€ 

23 Σκληρός Δίσκος 2.5” ιντσών  1 120,00€ 120,00€ 

24 Θήκη Σκληρού Δίσκου 2.5” ιντσών 1 60,00€ 60,00€ 

25 Εργαλειοθήκη  1 90,00€ 90,00€ 

26 Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο 1 330,00€ 330,00€ 

27 Εργαλεία χειρός (σετ) 1 55,00€ 55,00€ 

28 Εργαλειοθήκη Σετ με εργαλεία 1 90,00€ 90,00€ 

29 Φορητός Η/Υ 1 900,00€ 900,00€ 

30 Σταθεροποιητές 17 50,00€ 850,00€ 

31 File Server 4Tb 1 315,00€ 315,00€ 

32 Έγχρωμος εκτυπωτής Laser 1 450,00€ 450,00€ 

33 Ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα Laser 1 295,20€ 295,20€ 

 Σύνολο προ 

ΦΠΑ 
17.100,00€ 

 Σύνολο με 

ΦΠΑ 

21.204,00€ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ 

Α/Α Είδος Τεμάχια 
Ενδεικτική τιμή 

μονάδας 
Σύνολο 

1 Η/Υ Βιομηχανικού Τύπου 1 728,00 € 728,00 € 

2 
Οθόνη για Η/Υ βιομ/κού 

τύπου (Panel PC) 
1 396,00 € 396,00 € 

3 Υλικό οδήγησης 1 1.500,00 € 1.500,00 € 
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Σύνολο προ 

ΦΠΑ 
2.624,00 € 

Σύνολο με ΦΠΑ 

(24%) 
3.253,76 € 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΣ TEMΑΧΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ (χωρίς 

φπα) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(χωρίς φπα) 

1 ΜΗΤΡΙΚΗ 1150 SOCKET 1150 30 54,00 1.620,00 

2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ CORE i3 30 115,00 3.450,00 

3 ΜΝΗΜΗ DDR3 DDR3/1600/4GB 30 19,35 580,65 

4 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 550W 50 25,00 1.250,00 

5 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ PCI GIGABIT 15 12,00 180,00 

6 ΣΚΛHΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SATA 3,5" 500GB 50 43,00 2.150,00 

7 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 1GB DDR3 PCI-E 10 36,29 362,90 

8 ΜΝΗΜΗ DDR2 DDR2/800/2GB 20 24,19 483,87 

9 ΜΝΗΜΗ DDR2 DDR2/667/2GB 20 21,77 435,48 

10 ΚΟΥΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ MICRO ATX , ATX 10 23,00 230,00 

11 ΜΗΤΡΙΚΗ 1155 SOCKET 1155 1 56,45 56,45 

12 DVD-RW DRIVE SATA 5,25" 30 14,52 435,48 

13 ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ USB 3 16,13 48,39 

14 ΨΥΚΤΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 1155/1150/775 2 12,10 24,19 

15 ΚΑΡΤΑ USB PCI-E PCI-E USB3 3 16,13 48,39 

16 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BIOS 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ CR2032 - 3V 10 0,40 4,03 

17 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ DVI TO RGB DVI TO RGB 15 4,03 60,48 

18 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΟΥΤΙΟΥ 80mm 12 6,45 77,42 

19 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΟΥΤΙΟΥ 120mm 20 8,06 161,29 

20 

USB DVD-RW DRIVE 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

USB3 - USB2 - 

SLIM 1 40,32 40,32 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ 

24%) 11.699,35 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 31.423,35 

ΦΠΑ 24% 7.541,60 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 38.964,95 

 

2. Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω 

πίνακα, όχι όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

3. Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα (1) χρόνο από 

την υπογραφή της. 

4.  Η παράδοση των εντύπων θα γίνεται μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη 

μελέτη του διαγωνισμού.  

5. Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό 

(διακήρυξη και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 
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6. Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 2% της συμβατικής αξίας 

άνευ φπα.» 

 

 (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. 2/99018/23-11-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιείται το από 22/11/2016 πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Τα άρθρα 58 και 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

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

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

 Τον προϋπολογισμό του έτους 2016 στον κωδικό 10/7134.0003, σαν «προμήθεια 

τηλεπικοινωνιακού υλικού». 

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια. 

 Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 

 Την απόφαση 646/2016 του Δ.Σ. για την έγκριση της προμήθειας και της διαδικασίας. 

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

 Την απόφαση 398/2016 της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της μελέτης και την 

κατάρτιση των όρων της διακήρυξης. 

 Την απόφαση 447/2016 της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του πρακτικού 

επιτροπής και κατακύρωση προσωρινού αποτελέσματος  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου δημόσιου 

μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού του Δήμου 

Ρόδου έτους 2016», 

  

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  για το σύνολο της 

«Προμήθειας τηλεπικοινωνιακού υλικού του Δήμου Ρόδου έτους 2016», και ανακηρύσσει  

τελικό μειοδότη την εταιρεία Ν. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με ΑΦΜ: 800338154, με 

τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ 
A/A Είδος Τεμά

χια 

Ενδεικτική 

Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 

1 Switch Gbit Managed 48port 4 639,70€ 2.558,80€ 

2 Switch Gbit Unmanaged 24port 11 120,00€ 1.320,00€ 

3 Access Point 65 120,00€ 7.800,00€ 

4 Outdoor Antenna 130 12,00€ 1.560,00€ 

5 Access Point (Κατευθυντικής Κεραίας) 10 95,00€ 950,00€ 

6 Hotspot Router 10 60,00€ 600,00€ 

7 Patch Panel 48port 10 90,00€ 900,00€ 

8 Μεταλλικός Ιστός Κεραίας 20 8,00€ 160,00€ 

9 Βάση Στήριξης Ιστού 9 16,00€ 144,00€ 
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10 File Server 8Tb 1 880,00€ 880,00€ 

11 Τροφοδοτικό Πάγκου 1 265,00€ 265,00€ 

12 Ηλεκτρονικό Πολύμετρο 2 37,00€ 74,00€ 

13 Φορτιστής Μπαταριών 1 18,00€ 18,00€ 

14 Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες ΑΑ (ΣΕΤ 

2τεμ.) 

4 5,00€ 20,00€ 

15 Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες ΑΑΑ 

(ΣΕΤ 4τεμ.) 

6 4,50€ 27,00€ 

16 Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες 9V 4 5,00€ 20,00€ 

17 Τηλεφωνικό Καλώδιο 100 0,15€ 15,00€ 

18 Μούφα RJ45  30 6,50€ 195,00€ 

19 Μούφα RJ11 16 0,50€ 8,00€ 

20 Κλίπ Καλωδίων RJ45 (κουτί των 50τεμ.)  6 5,00€ 30,00€ 

21 Κλίπ Καλωδίων RJ45 (κουτί των 10τεμ.) 11 9,00€ 99,00€ 

22 Κλίπ Καλωδίων RJ11 50 0,10€ 5,00€ 

23 Σκληρός Δίσκος 2.5” ιντσών  1 120,00€ 120,00€ 

24 Θήκη Σκληρού Δίσκου 2.5” ιντσών 1 60,00€ 60,00€ 

25 Εργαλειοθήκη  1 90,00€ 90,00€ 

26 Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο 1 330,00€ 330,00€ 

27 Εργαλεία χειρός (σετ) 1 55,00€ 55,00€ 

28 Εργαλειοθήκη Σετ με εργαλεία 1 90,00€ 90,00€ 

29 Φορητός Η/Υ 1 900,00€ 900,00€ 

30 Σταθεροποιητές 17 50,00€ 850,00€ 

31 File Server 4Tb 1 315,00€ 315,00€ 

32 Έγχρωμος εκτυπωτής Laser 1 450,00€ 450,00€ 

33 Ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα Laser 1 295,20€ 295,20€ 

 Σύνολο προ 

ΦΠΑ 
17.100,00€ 

 Σύνολο με 

ΦΠΑ 

21.204,00€ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ 

Α/Α Είδος Τεμάχια 
Ενδεικτική τιμή 

μονάδας 
Σύνολο 

1 Η/Υ Βιομηχανικού Τύπου 1 728,00 € 728,00 € 

2 
Οθόνη για Η/Υ βιομ/κού 

τύπου (Panel PC) 
1 396,00 € 396,00 € 

3 Υλικό οδήγησης 1 1.500,00 € 1.500,00 € 

 

Σύνολο προ ΦΠΑ 2.624,00 € 

Σύνολο με ΦΠΑ 

(24%) 
3.253,76 € 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΣ TEMΑΧΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ (χωρίς 

φπα) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(χωρίς φπα) 

1 ΜΗΤΡΙΚΗ 1150 SOCKET 1150 30 54,00 1.620,00 

2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ CORE i3 30 115,00 3.450,00 

3 ΜΝΗΜΗ DDR3 DDR3/1600/4GB 30 19,35 580,65 

4 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 550W 50 25,00 1.250,00 
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5 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ PCI GIGABIT 15 12,00 180,00 

6 ΣΚΛHΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SATA 3,5" 500GB 50 43,00 2.150,00 

7 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 1GB DDR3 PCI-E 10 36,29 362,90 

8 ΜΝΗΜΗ DDR2 DDR2/800/2GB 20 24,19 483,87 

9 ΜΝΗΜΗ DDR2 DDR2/667/2GB 20 21,77 435,48 

10 ΚΟΥΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ MICRO ATX , ATX 10 23,00 230,00 

11 ΜΗΤΡΙΚΗ 1155 SOCKET 1155 1 56,45 56,45 

12 DVD-RW DRIVE SATA 5,25" 30 14,52 435,48 

13 ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ USB 3 16,13 48,39 

14 ΨΥΚΤΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 1155/1150/775 2 12,10 24,19 

15 ΚΑΡΤΑ USB PCI-E PCI-E USB3 3 16,13 48,39 

16 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BIOS 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ CR2032 - 3V 10 0,40 4,03 

17 

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ DVI TO 

RGB DVI TO RGB 15 4,03 60,48 

18 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 

ΚΟΥΤΙΟΥ 80mm 12 6,45 77,42 

19 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 

ΚΟΥΤΙΟΥ 120mm 20 8,06 161,29 

20 

USB DVD-RW DRIVE 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

USB3 - USB2 - 

SLIM 1 40,32 40,32 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 

ΦΠΑ 24%) 11.699,35 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 31.423,35 

ΦΠΑ 24% 7.541,60 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 38.964,95 

 
Γ) εγκρίνει, επιπροσθέτως, τα κάτωθι: 

 Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, 

όχι όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

 Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα (1) χρόνο από την 

υπογραφή της. 

  Η παράδοση των εντύπων θα γίνεται μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη 

του διαγωνισμού.  

 Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό 

(διακήρυξη και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

 Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 2% της συμβατικής αξίας άνευ 

φπα. 

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο 

                                                          Απόφ. 477/2016  (Α.Δ.Α: ΩΠ2ΠΩ1Ρ-2Ε7) 

Έγκριση οριστικού πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση τελικού αποτελέσματος 

για την διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για  «Εκκενώσεις 

λυμάτων, βόθρων του Δήμου Ρόδου έτους 2016». 

(Εισήγηση Τμήματος  Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, με αρ. 

πρωτ.2/99430/24-11-2016) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής τις εισηγήσεις του Τμήματος Προμηθειών 

της Δ/νσης Οικονομικών, με πρωτ.: 2/99430/24-11-2016, ως κατωτέρω: 
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Θέμα:   Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού  

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση του συνημμένου οριστικού 

πρακτικού της επιτροπής, για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη 

«εκκένωση λυμάτων βόθρων του Δήμου Ρόδου, έτους 2016». 

 (Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ.Διακοσταματίου Σάββα) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ΤΕΛΙΚΟ) 

Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τις «εκκενώσεις λυμάτων βόθρων 

του Δήμου Ρόδου έτους 2016 (κωδ.30/6276.0001)» 

  

Στη Ρόδο στις 23 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.  

 

Η ΟΕ με την 422/2016 απόφασή της ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής, με το οποίο 

ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης της ανωτέρω προμήθειας ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΕΡΓΟΣ. Η 

επιτροπή κάλεσε το μειοδότη στις 17/11/2016 να προσκομίσει ενώπιόν της όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που αναφερόταν στο διαγωνισμό. Ο προμηθευτής εγκαίρως προσκόμισε τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό επιμελητηρίου, υπεύθυνες δηλώσεις, κτλ) τα 

οποία η επιτροπή έκρινε ως νόμιμα και επαρκή. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να ανακηρύξει τελικό μειοδότη και να κατακυρώσει 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 λυμμάτων βόθρων 

πρώην Δήμων Ιαλυσού-Ρόδου-

Καλιθέας  

 

250 

 

33 

 

8.250 

2 Εκκενώσεις λυμμάτων βόθρων 

πρώην Δήμων Αφάντου, 

 

160 

 

49 

 

7.840 
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Καμείρου-Πεταλουδών και δ.δ. 

Αρχαγγέλου 

3 Εκκενώσεις λυμμάτων 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 

 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις εισηγήσεις  με αρ. πρωτ.: 2/99430/24-11-2016 του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Νέος Νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων και προμηθειών του Δημοσίου) 

 το άρθρο 58, 72 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. 

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στον κωδικό 30/6276.0001, «δαπάνες 

εκκένωσης βόθρων». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου πρόχειρου 

μειοδοτικού διαγωνισμού για «Εκκένωση λυμάτων βόθρων του Δήμου Ρόδου» και  

Β) ανακηρύσσει τελικό μειοδότη και να κατακυρώσει το σύνολο της υπηρεσίας «εκκενώσεις 

λυμάτων βόθρων του Δήμου Ρόδου έτους 2016»  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 λυμμάτων βόθρων 

πρώην Δήμων Ιαλυσού-Ρόδου-

Καλιθέας  

 

250 

 

33 

 

8.250 

2 Εκκενώσεις λυμμάτων βόθρων 

πρώην Δήμων Αφάντου, 

Καμείρου-Πεταλουδών και δ.δ. 

Αρχαγγέλου 

 

160 

 

49 

 

7.840 

3 Εκκενώσεις λυμμάτων βόθρων 

δ.δ. Μαλώνας, δ.δ.Μάσαρη, και 

 

100 

 

95 

 

9.500 
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πρώην Δήμων Λίνδου, Ν. Ρόδος 

και Αταβύρου  

Συνολική αξία άνευ φπα 24% 25.590 

 

Φπα 24% 6.141,60 

 

Συνολική αξία με φπα 24% 31.731,60 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5
ο 

                                                           Απόφ. 478/2016  (Α.Δ.Α: 7Ι42Ω1Ρ-7ΒΩ) 

Έγκριση οριστικού πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση τελικού αποτελέσματος 

για την διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Λινδίων Δήμου Ρόδου έτους 2016». 

(Εισήγηση Τμήματος  Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 

2/99433/24-11-2016) 

 
Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής τις εισηγήσεις του Τμήματος Προμηθειών 

της Δ/νσης Οικονομικών, με πρωτ.: 2/99433/24-11-2016, ως κατωτέρω: 

Θέμα:   Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού  

    Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση του συνημμένου οριστικού 

πρακτικού της επιτροπής, για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

«προμήθεια κάδων απορριμμάτων δε Λινδίων του Δήμου Ρόδου, έτους 2016». 

 (Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ.Διακοσταματίου Σάββα) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ΤΕΛΙΚΟ) 

Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων ΔΕ ΛΙΝΔΙΩΝ Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ.20/7131.0007.0004)» 

  

Στη Ρόδο στις 04 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος 

Προμηθειών, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 

απόφαση της ΟΕ και η οποία απαρτίζεται από τους:  

 

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

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

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

 

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

μειοδότη της «προμήθειας κάδων απορριμμάτων δε Λινδίων(κωδ. 20/7131.0007.0004), έτους 

2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η 

μελέτη του με την απόφαση 400/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 

4298/2016 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση 

στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 18/10/2016 με την περίληψη του 

διαγωνισμού 2/87636/2016. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ. Επίσης, είχε προηγηθεί η απόφαση 745/2016 του ΔΣ 
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για την έγκριση της προμήθειας και της διαγωνιστικής διαδικασίας. Τέλος, αναρτήθηκε ολόκληρη 

η διαδικασία στο ΚΗΜΔΣ όπως προβλέπεται από το νόμο.  

 

Η ΟΕ με την 446/2016 απόφασή της ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής, με το οποίο 

ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης της ανωτέρω προμήθειας η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ. Η επιτροπή κάλεσε το μειοδότη στις 

17/11/2016 να προσκομίσει ενώπιόν της όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφερόταν στο 

διαγωνισμό. Ο προμηθευτής εγκαίρως προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

(πιστοποιητικό επιμελητηρίου, υπεύθυνες δηλώσεις, κτλ), τα οποία η επιτροπή έκρινε ως 

νόμιμα και επαρκή. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να ανακηρύξει τελικό μειοδότη και να κατακυρώσει το σύνολο της προμήθειας στην 

εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΕΒΕ(HELESI) με αφμ: 094270233 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 1.100 lt 
35 174 6.090 

2 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 770 lt 
200 140.50 28.100 

3 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 660 lt 
15 138 2.070 

4 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 240 lt 
78 36 2.808 

 ΣΥΝΟΛΟ ANEY ΦΠΑ 39.068 

Φ.Π.Α. 24% 9.376.32 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 48.444.32 

 

2. Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, 

όχι όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

3. Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα(1) χρόνο από την 

υπογραφή της. 

4. Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό 

(διακήρυξη και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

5. Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας άνευ 

φπα. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις εισηγήσεις  με αρ. πρωτ.: 2/99433/24-11-2016 του Τμήματος Προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
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 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στον κωδικό 20/7131.0007.0004, σαν 

«προμήθεια κάδων απορριμμάτων δε Λινδίων». 

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια.  

 Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου πρόχειρου 

μειοδοτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων δε Λινδίων του Δήμου 

Ρόδου» και  

Β) Ανακηρύσσει τελικό μειοδότη για  το σύνολο της προμήθειας στην εταιρεία 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ(HELESI) με 

ΑΦΜ: 094270233 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 1.100 lt 
35 174 6.090 

2 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 770 lt 
200 140.50 28.100 

3 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 660 lt 
15 138 2.070 

4 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 240 lt 
78 36 2.808 

 ΣΥΝΟΛΟ ANEY ΦΠΑ 39.068 

Φ.Π.Α. 24% 9.376.32 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 48.444.32 

1. Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω 

πίνακα, όχι όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

2. Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα(1) χρόνο από 

την υπογραφή της. 

3. Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό 

(διακήρυξη και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

4. Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας 

άνευ φπα. 

 

 

ΘΕΜΑ 6
ο 

                                                       Απόφ. 479/2016  (Α.Δ.Α: ΩΩΠΠΩ1Ρ-13Ρ) 

Έγκριση οριστικού πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση τελικού αποτελέσματος 

για την διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Καμείρου Δήμου Ρόδου έτους 2016». 

(Εισήγηση Τμήματος  Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 

2/99434/24-11-2016) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής τις εισηγήσεις του Τμήματος Προμηθειών 

της Δ/νσης Οικονομικών, με πρωτ.: 2/99434/24-11-2016, ως κατωτέρω: 
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Θέμα:   Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού  

      Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση του συνημμένου οριστικού 

πρακτικού της επιτροπής, για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

«προμήθεια κάδων απορριμμάτων δε Καμείρου του Δήμου Ρόδου, έτους 2016». 

 (Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ.Διακοσταματίου Σάββα) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ΤΕΛΙΚΟ) 

Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων ΔΕ ΚΑΜΕΙΡΟΥ Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ.20/7131.0007.0003)» 

  

Στη Ρόδο στις 08 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος 

Προμηθειών, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 

απόφαση της ΟΕ και η οποία απαρτίζεται από τους:  

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

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

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

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

μειοδότη της «προμήθειας κάδων απορριμμάτων δε Καμείρου (κωδ. 20/7131.0007.0003), έτους 

2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η 

μελέτη του με την απόφαση 399/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 

4942/2016 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση 

στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 19/10/2016 με την περίληψη του 

διαγωνισμού 2/88108/2016. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ. Επίσης, είχε προηγηθεί η απόφαση 745/2016 του ΔΣ 

για την έγκριση της προμήθειας και της διαγωνιστικής διαδικασίας. Τέλος, αναρτήθηκε ολόκληρη 

η διαδικασία στο ΚΗΜΔΣ όπως προβλέπεται από το νόμο.  

Η ΟΕ με την 451/2016 απόφασή της ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής, με το οποίο 

ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης της ανωτέρω προμήθειας η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ. Η επιτροπή κάλεσε το μειοδότη στις 

17/11/2016 να προσκομίσει ενώπιόν της όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφερόταν στο 

διαγωνισμό. Ο προμηθευτής εγκαίρως προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

(πιστοποιητικό επιμελητηρίου, υπεύθυνες δηλώσεις, κτλ), τα οποία η επιτροπή έκρινε ως 

νόμιμα και επαρκή. 

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να ανακηρύξει τελικό μειοδότη και να κατακυρώσει το σύνολο της προμήθειας στην 

εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΕΒΕ(HELESI) με αφμ: 094270233 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 1.100 lt  
30 172 5.160 

2 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 770 lt 
205 140,50 28.802,50 

3 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 660 lt 
20 136 2.720 

4 Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 62 36 2.232 
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χωρητικότητας 240 lt  

 ΣΥΝΟΛΟ 38.914,50 

Φ.Π.Α. 24% 9.339,48 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 48.253,98 

 

2. Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, 

όχι όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

3. Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα(1) χρόνο από την 

υπογραφή της. 

4. Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό 

(διακήρυξη και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

5. Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας άνευ 

φπα. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις εισηγήσεις  με αρ. πρωτ.: 2/99434/24-11-2016 του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

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

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στον κωδικό 20/7131.0007.0003, σαν 

«προμήθεια κάδων απορριμμάτων δε Καμείρου». 

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια.  

 Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου πρόχειρου 

μειοδοτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων δε Καμείρου του Δήμου 

Ρόδου» και  

Β) Ανακηρύσσει τελικό μειοδότη για  το σύνολο της προμήθειας την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ(HELESI) με αφμ: 094270233 με 

τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 1.100 lt  
30 172 5.160 

2 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 770 lt 
205 140,50 28.802,50 

3 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 660 lt 
20 136 2.720 

4 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 240 lt  
62 36 2.232 

 ΣΥΝΟΛΟ 38.914,50 

Φ.Π.Α. 24% 9.339,48 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 48.253,98 
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1. Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, όχι 

όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

2. Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα(1) χρόνο από την 

υπογραφή της. 

3. Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό 

(διακήρυξη και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

4. Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας άνευ φπα. 

 

 

ΘΕΜΑ 7
ο 

                                                          Απόφ. 480/2016  (Α.Δ.Α: 73ΗΗΩ1Ρ-ΓΩ5) 

Ανάκληση της απόφασης 449/2016 της Οικονομικής επιτροπής (Α.Δ.Α. ΩΛΗ8Ω1Ρ-

ΜΨΠ)  και η εκ νέου Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση μελέτης του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 

έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στην Κοιλάδα των Πεταλουδών ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 136.000,00 €. 

(Εισήγηση Τμήματος  Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου) 

 

Ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής τις εισηγήσεις του Τμήματος Προμηθειών 

της Δ/νσης Οικονομικών, με πρωτ.: 2/100270/28-11-2016 και 2/100660/29.11.2016, ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα :Ακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έκδοσης και 

διαχείρισης εισιτηρίων στην Κοιλάδα των Πεταλουδών. 

Παρακαλώ όπως πάρετε απόφαση για την ακύρωση του διαγωνισμού, για την προμήθεια και 

εγκατάσταση συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στην Κοιλάδα των 

Πεταλούδων, λόγω πλημμέλειας των όρων της διακήρυξης με συνέπεια να βλάπτεται το 

έννομο συμφέρον του Δήμου.». 

 

(Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ.Διακοσταματίου Σάββα) 

 

«Θέμα:  Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στην 

Κοιλάδα των Πεταλουδών. 

1. Παρακαλώ, όπως σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 

(Νόμος Καλλικράτης) ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει 

για την διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού. Κατόπιν τούτου αιτούμαστε την διάθεση 

της πίστωσης για τους κωδικούς του προϋπολογισμού για την «Προμήθεια και 

εγκατάσταση συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στην Κοιλάδα των 

Πεταλουδών» ως κάτωθι. 

 

Κωδικός Αιτηθέν ποσό 

70-7131.0006  136.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 136.000,00 

Όλα τα χρηματικά ποσά του ανωτέρω πίνακα αφορούν το διαγωνισμό που θα διενεργηθεί το 

παρόν οικονομικό έτος. 

 

2. Παρακαλώ να προβείτε στην κατάρτιση των όρων Διακήρυξης και την έγκριση της 

μελέτης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 

συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στην Κοιλάδα των Πεταλουδών» 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 136.000,00€ (ΚΑ, 70-7131.0006). 

 

(Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ.Διακοσταματίου Σάββα) 

 



21 

 

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

τους όρους του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 

συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στην Κοιλάδα των Πεταλούδων», κλήθηκαν 

από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
  

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις εισηγήσεις  με αρ. πρωτ.: 2/100270/28.11.2016 και 2/100660/29.11.2016 του 

Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) 

 Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

 Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

 Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 

ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-

2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

  Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

  Το Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/ Α/22-11-

2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209.  

 Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  

16REQ005373809.  

 Το ΕΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ:16REQ005373815. 

 Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια συστήματος έκδοσης & Διαχείρισης εισιτηρίων 

στην κοιλάδα των Πεταλούδων. 

 Την απόφαση Δημάρχου 1758/2016 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.                                                   

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
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Α. Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 449/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με Α.Δ.Α 

ΩΛΗ8Ω1Ρ-ΜΨΠ για το λόγο πλημμέλειας των όρων της διακήρυξης με συνέπεια να βλάπτεται 

το έννομο συμφέρον του Δήμου, 

 

Β. Εγκρίνει εκ νέου τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους για τις ανάγκες διεξαγωγής Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ««Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έκδοσης 

και διαχείρισης εισιτηρίων στην Κοιλάδα των Πεταλούδων», προϋπολογιζόμενης αξίας 

136.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α), ως κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια και 

εγκατάσταση συστήματος έκδοσης & Διαχείρισης εισιτηρίων στην κοιλάδα των Πεταλουδών 

του Δήμου Ρόδου, προϋπολογισμού €136.000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»  

                                                                    

 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 

ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-

2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10.  Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11.  Το Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/ Α/22-11-

2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209.  

13. Την με α.α. 1208  Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου με 

α./α. Α/1.286. 

14. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  

16REQ005373809.  

15. Τη με αριθμό ………./2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

……………………..) με την οποία εγκρίθηκαν:   

i) η διάθεση πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την αναληφθείσα   

Π.Α.Υ. 

ii) οι τεχνικές προδιαγραφές και 

iii) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης  
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16. Το ΕΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ:16REQ005373815. 

17. Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια συστήματος έκδοσης & Διαχείρισης εισιτηρίων 

στην κοιλάδα των Πεταλουδών. 

18. Την απόφαση Δημάρχου 1758/2016 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.                                                   

  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την 

ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση «συστήματος έκδοσης & Διαχείρισης 

εισιτηρίων στην κοιλάδα των Πεταλούδων» για το έτος 2016 για τις ανάγκες του Δήμου, 

προϋπολογισμού  €136.000  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους Κωδικούς 

Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ Α’    

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ Φ.Π.Α   

31730000-2 Σύστημα έκδοσης & 

Διαχείρισης εισιτηρίων 

στην κοιλάδα των 

Πεταλούδων του Δήμου 

Ρόδου 

70-7131.0006 109.677,42 26.322,58 

 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών με βάση τους Πίνακες του 

Παραρτήματος Β’. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως 

και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος: 
 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

4. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις 

εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετασχόντων 

στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από 

την Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με 

τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης 

του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από τις εν λόγω υπηρεσίες σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από 

τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η 

Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη  

 Θα αναρτηθεί:  

1. στον Ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. στην Ιστοσελίδα του Δήμου  Ρόδου, www.rhodes.gr 

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.  

 Θα δημοσιευθεί  
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1. Στον Ελληνικό Τύπο  

2. Στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης  

 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από το τμήμα προμηθειών του Δήμου 

(Καποδιστρίου 3-5. περιοχή Κόβα) . Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την 

ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το 

γνωρίσουν εγγράφως στο  Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της 

νομιμότητας της διαδικασίας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών 

Διεύθυνσης Καποδιστρίου 3-5, τηλ:22410-77728, fax: 22410-39780, E-mail: 

nafantenos@gmail.com.  

 

Συνοπτικά Στοιχεία 

  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση Οικονομικού ,τμήμα προμηθειών  

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Ανοικτός ηλεκτρονικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΥΛΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημέρα /ημερομηνία / 2016 και ώρα ……. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημέρα /ημερομηνία / 2016 και ώρα ……. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV    31730000-2 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   

 

 

 

1.Εγγύηση συμμετοχής: €2.193,55 

 

 

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που   αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

136.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

120 ημέρες 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ 

αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος 

φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής αξίας 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο :ΤΕΥΧΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΓΛΩΣΣΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΦΟΡΙΕΣ –ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ   

ΑΡΘΡΟ 9Ο :ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ –ΑΠΟΣΑΦΙΝΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 12Ο :ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 14Ο :.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 15Ο:ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 17Ο:   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                   

ΑΡΘΡΟ 18Ο :ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 19Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 20Ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 21ο:ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  

ΑΡΘΡΟ 23ο:ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 24ο:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο :  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-

ΤΙΜΗ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 11 Ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό ……/2016) 
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ΑΡΘΡΟ 1
ο
: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

 

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. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 

φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική  

γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5- 

2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να 

υποβάλλουν προσφορά στην αναθέτουσα αρχή με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ εντός 

της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Μετά την παρέλευση της 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 

Σύστημα.   

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  …/…../……και  ώρα 10:00. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι …./……/…… και  ώρα 

15:00. 
Κάθε Οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για το σύνολο των υλικών 

(ολική προσφορά).  

  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών …/…/2016 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

…/…/2016 ώρα …:… 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 6 της  Π1-2390/2013.  

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) και την 

Π1/2390/2013(Β΄2677) Υπουργική Απόφαση ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
: Τεύχη δημοπράτησης 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά  

ισχύος είναι: 

α)η σύμβαση  

β) η παρούσα προκήρυξη με τα προσαρτήματά της  

γ) η οικονομική προσφορά του αναδόχου  

δ) το τιμολόγιο της υπηρεσίας 

ε) οι τεχνικές προδιαγραφές - μελέτη  

στ) ο προϋπολογισμός 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
:Γλώσσα διαδικασίας  

 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας 

Αρχής είναι συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα. 

 Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές επιχειρήσεις και 

που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 

επικυρωμένα από την αντίστοιχη χώρα προέλευσης και επισημείωση της σφραγίδας της 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Χάγης (APOSTILLE), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εν 

λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε:  

          α) από αρμόδια μεταφραστική υπηρεσία της χώρας προέλευσης,  

           β) από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος,  

           γ) από το αρμόδιο προξενείο,  

           δ) από δικηγόρο, κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας   

           (Π.Δ. 503/1985, Φ.Ε.Κ. 182 Α΄/24-10-1985) και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων   

           (Ν.4194/2013, Φ.Ε.Κ. 208 Α΄/27-09-2013), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν προσφυγές θα υποβάλλονται 

στην Ελληνική γλώσσα. 

 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες 

της) και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την 

Υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
: Δικαίωμα συμμετοχής 

α. Δεκτοί στο διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:  

    α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης,  

    β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

    γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημόσιων 

Συμβάσεων, ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων,  εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 79 του 

Ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας.  

     Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα μέλη τους.  

Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο 

είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη προμήθεια δεν 

απορρίπτονται με μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους 

- μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να είναι είτε 

φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να 

συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 

συμπράξεων. Δεν απαιτείται οι εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική 

μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Όμως, η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν με συγκεκριμένη 

νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της 

νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.   

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 

ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 

της σύμβασης.  

 

β. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή 

αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, προσκομίζοντας 

τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

στο Διαγωνισμό: 

Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) 

Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 

(2013, 2014, 2015) μεγαλύτερο από το 300% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση 

Έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος 
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δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, 

τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 300% του προϋπολογισμού του Έργου. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) 

διαχειριστικών χρήσεων (2013,2014,2015) σε περίπτωση που υποχρεούται στην 

έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, 

σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία 

να είναι ικανός, να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις 

του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο 

διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να:  

 διαθέτει εν ισχύ, επαγγελματική μεθοδολογία στο  σχεδιασμό, ανάπτυξη, 

εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων 

πληροφορικής (εξοπλισμού και λογισμικού). 

 Διαθέτει μόνιμο συνεργάτη η έδρα του οποίου θα είναι στη Ρόδο και ο οποίος 

θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και επίλυσης βλαβών του 

συστήματος εντός 24 ωρών από την εμφάνισή τους. Η προϋπόθεση αυτή 

κρίνεται απαραίτητη λόγω της κρισιμότητας του συστήματος και του μεγάλου 

αριθμού τουριστών οι οποίοι επισκέπτονται την Κοιλάδα των Πεταλούδων. Η 

συνεργασία θα αποδεικνύεται με δήλωση υπεργολαβίας. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 

συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του εντός του Φακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
 

Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

επιχειρηματική δομή, τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης, προϊόντα και 

υπηρεσίες, μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί με σαφή αναφορά 

στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες), -  ISO 9001 και ISO 14001 ή 

ισοδύναμα στις παραπάνω δραστηριότητες οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω Ελάχιστη 

Προϋπόθεση Συμμετοχής. 

Περιγραφή των μέτρων, ή/και πρωτοβουλιών ή/και επαγγελματικών πιστοποιήσεων 

ποιότητας και διοικητικών μέτρων που έχει λάβει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την 

διασφάλιση της ποιότητας των παραπάνω, παρεχόμενων υπηρεσιών 

Τον συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις 

υπεργολαβίας. 

Περιγραφή τμήματος του Έργου που 

προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να 

αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία 

Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 

Δήλωσης 

Συνεργασίας 

   

   
 

Τεκμηρίωση της επαγγελματικής ικανότητας και τεχνογνωσίας του υποψήφιου 

αναδόχου στο πλαίσιο Έργων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό 

ανάθεση Έργο. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 

συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου 

Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
 

Πίνακα των κυριότερων έργων του υποψήφιου Ανάδοχου κατά τα τρία (3) τελευταία 

έτη (2014, 2015, 2016), με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 70% και είναι 

αντίστοιχα με το υπό ανάθεση Έργο. 

Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η υλοποίηση, δύο (2) αντίστοιχων με το 

προκηρυσσόμενο έργο τα τελευταία 3 έτη (2014, 2015, 2016) με επιτυχία.  

Ως αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα έργο το οποίο περιλαμβάνει λογισμικό και εξοπλισμό 
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έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων, POS και αυτόματο πωλητή έκδοσης εισιτηρίων 

εξωτερικού χώρου.  

Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο 

υπόδειγμα: 
Α

/

Α 

ΠΕ

ΛΑ

ΤΗΣ 

ΣΥΝΤ

ΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓ

ΡΑΦΗ 

ΤΟΥ 

ΕΡΓΟ

Υ 

ΔΙΑΡΚ

ΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛ

ΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

(από – 

έως) 

ΠΡΟΫΠΟ

-

ΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 

ΠΑΡ

ΟΥΣ

Α 

ΦΑΣ

Η 

ΣΥΝΟΠΤΙ

ΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑ

ΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦ

ΟΡΑΣ 

ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤ

Ο 

ΣΥΜΜΕ

ΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ 

(προϋπολ

ογισμός) 

ΣΤΟΙ

ΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜ

ΗΡΙΩ

ΣΗΣ 

(τύπος 

& 

Ημ/νία

) 

         

Όπου: 

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο 

- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο 

παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη κοκ. 

o εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης 

υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει 

συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

o εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης 

υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από 

τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και 

όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. 

Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον έργο το οποίο να έχει ολοκληρωθεί 

επιτυχώς, θα πρέπει να παρουσιάζεται αναλυτικά. 

Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της 

ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων περί των έργων με απευθείας επικοινωνία με 

τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος.  

 

γ. Εγγραφή οικονομικών φορέων –υποβολή προσφορών  

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 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 Ιdentification 

Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 

αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 

από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:  

http://www.promitheus.gov.gr/
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 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

 είτε  ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, στην 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 υποψηφίους χρήστες  ηλεκτρονικά 

μέσω του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.  

 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.  

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό 

φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

ψηφιακά υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 

ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά 

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 

μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

Ο  χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 

του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της  Π1-2390/2013.  

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 

147) και την Π1/2390/2013(Β΄2677) Υπουργική Απόφαση ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  
 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του 

διαγωνισμού  

 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 

της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, σε όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή 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. 

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες πρέπει να κατατίθενται σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στη § 2του άρθρου 67 Ν.4412/16.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
: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) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 

4155/2013.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΡΘΡΟ 7
ο
: Δικαιολογητικά συμμετοχής -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». 

 

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 η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα:  

Α1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως επί ποινή 

αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το ν. 

4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

Α1.1)  Υπεύθυνη δήλωση  κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 ότι δεν βρίσκεται 

σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. Αναλυτικά:  

 1. «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε 

με το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 

).»  

Σημείωση1: Η υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης περί μη έκδοσης τελεσίδικης 

καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
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Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

2.  Ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις  του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 

νομοθεσία και β) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του  όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.» 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. 

Σημείωση1: Εφόσον ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων των τόκων ή 

των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους θεωρείται ότι 

δεν αθετεί τις αναγραφόμενες υποχρεώσεις καταβολής φόρων και κοινωνικής ασφάλισης.  

          3. Ότι   πληροί τις ακόλουθες καταστάσεις:  

α) τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, 

το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 

4412/2016 (Α΄147).  

β) δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 

και δε βρίσκεται σε οποιαδήποτε  ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

A1.2) Υπεύθυνη δήλωση  περί εγγραφής τους στο οικείο  Επιμελητήριο ,ορίζοντας ρητά την 

επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των  δραστηριοτήτων που ασκούν ( ρητά 

κατονομαζόμενες ) ,προκειμένου για νομικά πρόσωπα, η το ειδικό επάγγελμά τους ,προκειμένου 

για φυσικά πρόσωπα ,με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο 

Α1.3 ) Εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο  18 της διακήρυξης  

Α1.4) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 

προσώπου  

            Νομιμοποιητικά Έγγραφα: 

1. Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα 

δημοσιευμένα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.ΜΗ., κ.λ.π.), τα οποία 

προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα οποία να προκύπτουν: 

Ο  Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε.,  

Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

2. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από 

την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. 

3. Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από 

τα οποία να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 

υπογραφή τους. 

Α1.5)Το Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο 

τους, ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο η έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο 

της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή   

Α1.6) Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα 120 ημερών. Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων α' και β’, για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση. (άρθρο 93 Ν.4412/16). 



33 

 

 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 κατά περίπτωση (όπως αναφέρεται παρακάτω) από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά 

τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή 

υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 

υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 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 τον οικονομικό 

φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία είναι τα 

δικαιολογητικά Α1.3 , Α1.4 , Α1.5 ,όπως αναφέρονται και απαριθμούνται ανωτέρω. 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. 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. 

Α1.7 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία να: 

1.δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης 

της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2.δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 

Α2. Τεχνική Προσφορά.  

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά τα κάτωθι : Η Τεχνική 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. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά 

δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 

προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Β. Οικονομική Προσφορά  
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του προσφέροντα. 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. Εφόσον η οικονομική 

προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, 

ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο: Προσφερόμενη τιμή 

 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις και η 

δαπάνη για τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις της περίληψης της προκήρυξης. Η τιμή της 

προσφοράς είναι δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο μέχρι και την οριστική παραλαβή της 

προμήθειας. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 

αναδόχου πέραν της τιμής της προσφοράς του. Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον οποίο υπάγεται η 

προμήθεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, βαρύνει το Δήμο.  

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπονται προσφορές 

μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις.  
 

  ΑΡΘΡΟ 9
ο
: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από 

αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.1 

Ν.4412/16).  

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (120 ημέρες). Μετά τη 

λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 

οπότε οι οικονομικοί φoρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 

ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 

φoρείς (άρθρο 97 παρ.4 Ν.4412/16).  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση δικαιολογητικών 

 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως 

τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 10 ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 

υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 102, 

παρ.1, Ν.4412/16).  

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και 

των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 

εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν 

έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, 

πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της 

δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με 

νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το 

πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή 

εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί 

(άρθρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).  
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Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 

οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού 

φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. (άρθρο 102, παρ.3, Ν.4412/16) 

Η επιτροπή διαγωνισμού  μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα 

σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 

προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις 

παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι 

μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη 

αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 

συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. (άρθρο 102, παρ.4, Ν.4412/16)  

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του 

από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς (άρθρο 

102, παρ.5, Ν.4412/16). 
 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
: Απόρριψη προσφορών 

 

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού του άρθρου 7 «Περιεχόμενο Προσφορών» που θα διαπιστωθεί 

μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  

2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
  

ΑΡΘΡΟ 12
ο
: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από 

αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.1 

Ν.4412/16).  

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (120 ημέρες). Μετά τη 

λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 

οπότε οι οικονομικοί φoρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 

ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 

φoρείς (άρθρο 97 παρ.4 Ν.4412/16).  
 

ΑΡΘΡΟ 13ο : Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών -Ανακήρυξη προσωρινού 

αναδόχου 

 

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή 

και τα μέλη της είναι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου 

και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την 

προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι 

των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 

στο σύστημα οργάνων την ίδια ημέρα μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ηλεκτρονικών 
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(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται 

(άρθρο 100, παρ.2, Ν.4412/16). 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές 

προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών 

που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 

και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  

Μέσα από το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ:  

1.Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή, και τα 

μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών, συντάσσει και 

υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των 

προσφορών.  

2.Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η 

οποία κοινοποιείται μέσω του συστήματος στους συμμετέχοντες και ανακηρύσσεται  ο 

προσωρινός ανάδοχος. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η 

προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («υποψήφιο 

ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) των δικαιολογητικών, όπως καθορίζονται 

στο παρόν άρθρο, ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής 

λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής  

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει μέσω του 

Συστήματος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη διακήρυξη. Με 

την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 

και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση.  

Η Οικονομική Επιτροπή  μπορεί  να απαιτεί  τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά 

αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2,4 και 5 του άρθρου 80 και στο 

Παράρτημα ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/16 (Α΄147) ως απόδειξη της μη ύπαρξης 

λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης των κριτηρίων 

επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ίδιου νόμου.  

H αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε 

καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16 (Α΄147), όπως 

περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας:  

α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 
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(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης 

της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

β. ΓΙΑ  ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. Ειδικά η απαίτηση του 

ποινικού μητρώου  θα αφορά   τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα 

μέλη του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.. 

Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικά κοινωνικής 

ασφάλισης για τα μέλη τους ( Ο.Ε  και  Ε.Ε ) και το απασχολούμενο προσωπικό (Ο.Ε. , Ε.Ε., 

Ε.Π.Ε. , Α.Ε.)  

 

γ. ΓΙΑ  ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, 

δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται 

η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά 

τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. 

 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν 

τον Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου. 

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην 

Ένωση. 
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 

αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 

η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής( ήτοι της οικονομικής επιτροπής ) για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη 

του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω 

παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 

4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή( μέσω του τμήματος προμηθειών ) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση 

κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες 

ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 

106 του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο:Κατακύρωση-  Σύναψη συμφωνητικού 

 

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 

σύναψης της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί 

με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε 

κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν 
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παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους 

τους προσφέροντες.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 

αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι 

(20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Δ΄» αυτής. Η 

Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του 

προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την 

κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο 

κείμενο του συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: Διάρκεια  ισχύος της σύμβασης 

 

 Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι και τις …/…/…. 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο: Εγγυήσεις 

 

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  

Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 2% επί του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει (μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.). εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 

παρ.1α του Ν.4412/16).  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 

ένωση.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας 

του διαγωνισμού (στην προκειμένη περίπτωση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών). Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α1) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

α2) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης 

επ’ αυτών.  

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
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Τα ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 

προ ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 

έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 

τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών πλέον 2 μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή των προς 

προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ 

των δύο συμβαλλόμενων. 

Οι προαναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 

από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

o την ημερομηνία έκδοσης,  

o τον εκδότη 

o την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

o τον αριθμό της εγγύησης,  

o το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

o την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

o τους όρους ότι:  

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

o τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

o την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ,  

o την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  

o στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 

προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα 

υποδείγματα της παρούσας διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: Εκτέλεση της σύμβασης 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της 

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
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κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 

όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
: Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις- κήρυξη αναδόχου εκπτώτου- κυρώσεις  

 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της οικονομικής επιτροπής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 

άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας 

αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής : 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 

του ν.4412/16, 

 Ο ανάδοχος  δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

Στον ανάδοχο  που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, 

με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , ύστερα από γνωμοδότηση της  επιτροπής, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 

δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. 
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Επί της προσφυγής, αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο , ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 

παραλαβής. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους 

κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειμένου να 

πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 
 

ΑΡΘΡΟ 21
ο
: Μονομερής λύση της σύμβασης 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 22
ο
 : Δημοσίευση 

 

Η Αναθέτουσα αρχή θα μεριμνήσει για τα ακόλουθα:  

τη δημοσίευση της περίληψη της διακήρυξης στις προβλεπόμενες εφημερίδες.  

την αποστολή περίληψης της διακήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο τεύχος 

Δημοσίευσης Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.  

την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, τη δημοσίευση στη Διαύγεια, την καταχώρηση στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) και στο Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).  

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν. 3548/2007 όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/09). 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο: Παραλαβή-τρόπος πληρωμής-κρατήσεις 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει συνολικά ή τμηματικά  εντός 5 εργάσιμων 

ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας, στο χώρο εγκατάστασης του υπό προμήθεια 

συστήματος, και σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους 

που θα περιληφθούν στην σύμβαση. Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 4 μηνών 

για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του εκάστοτε 

τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες 

Επιτροπές.  

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής 

δικαιολογητικά: α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του 

συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219. β) Τιμολόγιο του αναδόχου. γ) 

Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». δ) 

Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16). 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).  
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Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος .Η αμοιβή του 

Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον 

εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α..Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 24
Ο
 :Διαδικασία επίλυσης  διαφορών  

Η  παρούσα σύμβαση  διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που 

θα προκύψει μεταξύ του Δήμου  και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 

εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο 

Νομό  αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, 

τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών 

που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 25
Ο
 :Λοιπές διατάξεις 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του 

Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή 

διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου 

αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση 

δείγματος (εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η 

επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν 

πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα 

αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά.                                                              
       

      
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Τουρνικέ εξωτερικού χώρου  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Εξωτερικού χώρου, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη 

στέγαση 

ΝΑΙ 

 

  

Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτο ατσάλι πάχους 1,5mm 

 

ΝΑΙ   

Διαστάσεις: 280mm x 450mm x 970mm 

 

ΝΑΙ   

Μήκος Βραχίονα: 430mm  

 

ΝΑΙ   

Φωτεινές ενδείξεις με κόκκινο X και πράσινο  στις 2 

πλευρές 

ΝΑΙ   

Λειτουργία Διπλής κατεύθυνσης (είσοδος-έξοδος) με 

QR code readers και στις 2 πλευρές 

 

ΝΑΙ   

Ενσωματωμένος controller ελέγχου πρόσβασης 

 

ΝΑΙ   

Ταχύτητα  λειτουργίας: 30 περάσματα ανά λεπτό ΝΑΙ   
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20oC έως +70oC 

 

ΝΑΙ   

 

Αυτόματος Πωλητής Έκδοσης Εισιτηρίων  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ενσωματωμένος βιομηχανικός υπολογιστής με τις εξής 

προδιαγραφές: 

- Ελάχιστη ταχύτητα επεξεργαστή: 1,8GΗz 

- Ελάχιστη μνήμη: 2GB 

ΝΑΙ 

 

  

Χωριστές ανεξίτηλες μνήμες αποθήκευσης δεδομένων για να 

επιτυγχάνεται η μέγιστη ασφάλεια δεδομένων 

ΝΑΙ 

 

  

Ειδικά κατασκευασμένο σύστημα ελέγχου κατάστασης 

περιφερειακών συσκευών  για 

- Απομακρυσμένο έλεγχο  

- Απευθείας επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου χωρίς 

βοήθεια της κεντρικής υπολογιστικής μονάδας. 

ΝΑΙ 

 

  

Οθόνη αφής 15” αναγνώσιμη σε συνθήκες έντονης 

ηλιοφάνειας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- Ελάχιστη φωτεινότητα: 500 nits 

- Αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας 

- Ελάχιστη ανάλυση: 1024 x 768 

- Ελάχιστη γωνία θέασης (οριζόντια/κάθετη): 160° / 

140° 

- Ελάχιστη αντίθεση 600 : 1 

ΝΑΙ 

 

  

Η οθόνη να είναι προστατευμένη με σκληρυμένο κρύσταλλο 

για αποφυγή βανδαλισμών 

ΝΑΙ 

 

  

Οι αισθητήρες αφής της οθόνης να είναι τοποθετημένοι πίσω 

από το κρύσταλλο έτσι ώστε να προστατεύονται από κάθε 

κακομεταχείριση (γρατζουνιές, βανδαλισμοί κ.λπ.). 

ΝΑΙ 

 

  

Θερμικός εκτυπωτής βαρέως τύπου,  με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

- Πλάτος χαρτιού έως 80mm 

- Ελάχιστη διάμετρο ρολού 300mm 

- Ελάχιστη ανάλυση 203dpi 

- Εκτύπωση Barcode 1D και 2D 

- Δυνατότητα εκτύπωσης γραφικών 

- Ταχύτητα έως 240mm/sec 

- Πάχος χαρτιού έως 250 g/m² 

ΝΑΙ 

 

  

Ανεξάρτητος εσωτερικός θερμικός εκτυπωτής για εκτύπωση 

λογιστικών αποδείξεων και αναφορών με τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

- Ελάχιστο πλάτος χαρτιού min 58 mm. 

- Ελάχιστη ανάλυση 200dpi 

ΝΑΙ 

 

  

Τρόποι πληρωμής: 

Κέρματα: 

- αποδοχή και έλεγχος γνησιότητας τουλάχιστον 6 

κερμάτων (όλα τα είδη κερμάτων ευρώ εκτός των 

κερμάτων 1 & 2 λεπτών). 

- ποσοστό αναγνώρισης μεγαλύτερο του 95% 

- 6 συσκευές ανακύκλωσης κερμάτων (στοκ) με 

ελάχιστη χωρητικότητα 50 κέρματα.  

- Τελευταίο εισαγόμενο κέρμα – πρώτο εξαγόμενο (σε 

περίπτωση ακύρωσης επιστρέφονται στον πελάτη 

ακριβώς τα κέρματα που εισήγαγε). 

- Τουλάχιστον δυο επιπλέον κιβώτια χωρητικότητας  

1000 κερμάτων (εύκολη αντικατάσταση, κλείδωμα 

εντός και εκτός του μηχανήματος για αποφυγή 

δόλου, ηλεκτρονική ταυτότητα ID) 

- Τελικό κιβώτιο στο οποίο καταλήγουν τα κέρματα 

χωρητικότητας τουλάχιστον 4 λίτρων (εύκολη 

αντικατάσταση και μεταφορά, κλείδωμα εντός και 

εκτός του μηχανήματος για αποφυγή δόλου, 

ηλεκτρονική ταυτότητα ID) 

ΝΑΙ 

 

  



45 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Χαρτονομίσματα:  

- Αποδοχή τουλάχιστόν 6 τύπων χαρτονομισμάτων. 

- Ποσοστό αναγνώρισης μεγαλύτερο του 95% 

- Χρόνος ανάγνωσης και αποθήκευσης 

χαρτονομίσματος μικρότερος από 2 δευτερόλεπτα 

Interfaces Επικοινωνίας: LAN Ethernet 10/100 Mbit, GPRS ΝΑΙ 

 

  

Τροφοδοσία: 

- Τάση: 230V AC  

- Συχνότητα: 50Hz  

- Δυνατότητα ολοκλήρωσης τρέχουσας συναλλαγής, 

αποστολή απαραίτητων δεδομένων και 

απενεργοποίηση με αυτόματη ενεργοποίηση όταν 

επανέλθει η παροχή ρεύματος. 

ΝΑΙ 

 

  

Ανθεκτική κατασκευή για λειτουργία σε εξωτερικό χώρο κάτω 

από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, σχεδιασμένη για 

προστασία από επιθέσεις.  

Χαρακτηριστικά πλαισίου:  

- Γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 2mm για το κυρίως 

σώμα  

- Γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 3mm για την πόρτα 

- Προστασία πλαισίου: IP54 

- Υποδοχές κερμάτων, χαρτονομισμάτων: IP34, IP33 

- Θύρα υψηλής ασφαλείας με κλειδαριά 5 σημείων 

- Μέγιστες διαστάσεις ύψος 190cm, πλάτος 90cm, 

βάθος 70cm 

ΝΑΙ 

 

  

Όλα τα σημεία επαφής με τον χρήστη θα βρίσκονται σε 

κατάλληλο ύψος από το έδαφος – σύμφωνα με Ειδικές 

ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ (Disability 

Discrimination Act DDA 1995) 

ΝΑΙ 

 

  

Σύστημα συναγερμού ο οποίος ενεργοποιείται σε οποιαδήποτε 

απόπειρα παραβίασης με δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων 

σε κεντρικό υπολογιστή του φορέα ή σε λίστα προεπιλεγμένων 

αριθμών κινητών τηλεφώνων. 

ΝΑΙ 

 

  

Σύστημα αυτόματης ενεργοποίησης φωτισμού μετά την 

έκδοση του εισιτηρίου και κατά τη διάρκεια επιστροφής 

χρημάτων για καθορισμένο χρονικό διάστημα. 

ΝΑΙ 

 

  

Εύκολη αντικατάσταση υλικοτεχνικού εξοπλισμού χωρίς την 

χρήση εργαλείων.  

ΝΑΙ 

 

  

Ασφαλής διακίνηση χρημάτων μεταξύ των μηχανημάτων και 

της λογιστικής (ταμειακής) υπηρεσίας του φορέα. Ο 

μεταφορέας δε θα έχει απευθείας επαφή με τα χρήματα, τα 

κιβώτια (κερμάτων και χαρτονομισμάτων) θα κλειδώνουν 

αυτόματα κατά την απομάκρυνση τους από τα μηχανήματα.  

Θα υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των χρημάτων από τις 

συσκευές ανακύκλωσης κερμάτων και από τα επιπλέον 

κιβώτια απευθείας στα χρηματοκιβώτια. 

ΝΑΙ 

 

  

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C έως +60 °C 

Υγρασία Λειτουργίας: 15% έως 95% (non condensing) 

ΝΑΙ 
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Εφαρμογή Έκδοσης Εισιτηρίων Αυτόματου Πωλητή  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Καταγραφή κάθε συναλλαγής, τεχνικής ή διαχειριστικής 

επίσκεψης αναλυτικά. 
ΝΑΙ 

  

Το λογισμικό να είναι τοπικά εγκατεστημένο σε κάθε 

αυτόματο μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων 
ΝΑΙ 

  

Βάσεις δεδομένων προστατευμένες με κωδικό ή 

κρυπτογραφημένες.  
ΝΑΙ 

  

Οι βάσεις δεδομένων να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να 

μην υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς σε προηγούμενη 

κατάσταση (διαγραφή παλαιότερων εγγραφών). 

ΝΑΙ 

  

Διατήρηση των πληροφοριών πωλήσεων για διάστημα 

μεγαλύτερο από 1 μήνα σε περίπτωση που έχει διακοπή η 

επικοινωνία με το κέντρο διαχείρισης και αποστολή αυτών 

όταν αποκατασταθεί. Επίσης η μεταφορά των 

πληροφοριών θα μπορεί να γίνει με κατάλληλο εξωτερικό 

αποθηκευτικό μέσο 

ΝΑΙ 

  

Το κάθε μηχάνημα θα συνοδεύεται από λογισμικό 

διεπαφής (γραφικό περιβάλλον εργασίας) έκδοσης 

εισιτηρίων, το οποίο θα διαθέτει φιλική διεπαφή με τον 

χρήστη και θα διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 

- Εύκολη και κατανοητή χρήση μέσω οθόνης 

αφής.  

- Δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο τουλάχιστον 

γλωσσών (ελληνικά / αγγλικά). 

- Σαφή ένδειξη στην οθόνη για το εάν ευρίσκεται 

σε λειτουργία ή όχι, εάν μπορεί να εκδώσει 

εισιτήρια και αν μπορεί να δώσει ρέστα. 

- Ηχητική υποβοήθηση στη χρήση της εφαρμογής. 

ΝΑΙ 

  

Διάγνωση του συστήματος μέσω φιλικής διεπαφής με τον 

χρήστη (GUI). 

Δυνατότητα απομακρυσμένης αλλαγής των ρυθμίσεων και 

γραφικού περιβάλλοντος (τιμές εισιτηρίων, αποδεκτά 

κέρματα/χαρτονομίσματα, πληροφορίες ενημέρωσης 

επισκεπτών κ.λπ.) 

ΝΑΙ 

  

Αποστολή ειδοποιήσεων για: 

- Έλλειψη αποθεμάτων σε ρέστα  

- Έλλειψη χαρτιού για έκδοση εισιτηρίων  

- Κατάσταση χρηματοκιβωτίου 

- Σφάλματα σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό 

(ηλεκτρονικές συσκευές) του συστήματος 

(εκτυπωτές, τροφοδοτικά, οθόνη, αναγνώστης 

κερμάτων, συσκευή εισαγωγής κερμάτων κ.λπ.)  

- Απόπειρα παραβίασης της συσκευής 

ΝΑΙ 

  

 

Εφαρμογή Απομακρυσμένης Διαχείρισης Αυτόματων Πωλητών Έκδοσης Εισιτηρίων  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Πλήρως διαδικτυακή web-based εφαρμογή ΝΑΙ   

Το λογισμικό θα διαθέτει αρχική οθόνη διαχείρισης 

(dashboard) με widgets 
ΝΑΙ 

  

Η διάταξη των widgets θα πρέπει να είναι 

παραμετροποιήσιμη από τον χρήστη 
ΝΑΙ 

  

Για κάθε αυτόματο μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων θα 

υπάρχει συγκεντρωτική οθόνη πληροφοριών στην 

οποία θα εμφανίζονται τα χρήματα που υπάρχουν για 

κάθε τύπο κέρματος και χαρτονομίσματος καθώς και 

η κατάσταση επικοινωνίας με το κέντρο διαχείρισης 

ΝΑΙ 

  

Το κάθε αυτόματο μηχάνημα θα εμφανίζεται πάνω 

σε χαρτογραφικό υπόβαθρο όπου θα φαίνεται το 

σημείο εγκατάστασής του 

ΝΑΙ 

  

Το λογισμικό θα παρέχει τη δυνατότητα 

επισκόπησης και τροποποίησης του υλικού του κάθε 

αυτόματου μηχανήματος (κατηγορία, μοντέλο, 

σειριακός αριθμός, ημερομηνία τοποθέτησης, 

ΝΑΙ 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

κατάσταση λειτουργίας) 

Ο διαχειριστής θα έχει τη δυνατότητα εισαγωγής άνω 

και κάτω ορίων (thresholds) για κάθε κατηγορία 

κέρματος και χαρτονομίσματος που δέχεται το 

μηχάνημα. Τα όρια αυτά θα παρουσιάζονται μέσω 

widgets 

ΝΑΙ 

  

Το λογισμικό διαχείρισης θα ειδοποιεί αυτόματα σε 

περίπτωση υπέρβασης των ορίων που τέθηκαν 
ΝΑΙ 

  

Μέσα από το λογισμικό διαχείρισης θα είναι δυνατή 

η παρακολούθηση των συμβάντων (events) ανά 

μηχάνημα, της ημερομηνίας δημιουργίας τους και 

την ημερομηνία καταχώρησής τους 

ΝΑΙ 

  

Το λογισμικό διαχείρισης θα παρέχει τη δυνατότητα 

παρακολούθησης της ιστορικότητας των χρημάτων 

και των χρηματοκιβωτίων για κάθε μηχάνημα και για 

τις τελευταίες 30 ημέρες 

ΝΑΙ 

  

Το λογισμικό θα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας 

αναφορών  
ΝΑΙ 

  

Το λογισμικό διαχείρισης θα παρέχει τη δυνατότητα 

παρακολούθησης των ειδοποιήσεων που έχουν 

σταλεί από κάθε μηχάνημα καθώς και τους 

παραλήπτες αυτών 

ΝΑΙ 

  

Οι παραλήπτες των ειδοποιήσεων θα ορίζονται 

ξεχωριστά για κάθε μηχάνημα μέσα από το 

λογισμικό διαχείρισης 

ΝΑΙ 

  

Η πρόσβαση στο λογισμικό διαχείρισης θα είναι 

δυνατή μόνο με χρήση username/password και θα 

βασίζεται σε ρόλους και δικαιώματα πρόσβασης 

(RBAC) 

ΝΑΙ 

  

Ο διαχειριστής της εφαρμογής θα έχει τη δυνατότητα 

απόδοσης συγκεκριμένων ρόλων και δικαιωμάτων 

πρόσβασης σε κάθε χρήστη της εφαρμογής 
ΝΑΙ 

  

 

 

Λογισμικό Διαχείρισης Εισιτηρίων και Συναλλαγών  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Άμεση πληροφόρηση/προβολή ταμείων ΝΑΙ   

Προβολή κινήσεων έκδοσης εισιτηρίων ΝΑΙ   

Διασφάλιση χειριστών ΝΑΙ   

Παραμετροποίηση τύπων εισιτηρίων και τιμών ΝΑΙ   

Προβολή στατιστικών αναφορών ΝΑΙ   

Δημιουργία αναφορών & εκτύπωση γραφημάτων ΝΑΙ   

Εκτύπωση στατιστικών στοιχείων ΝΑΙ   

Διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών της 

εφαρμογής 
ΝΑΙ 

  

Διαχείριση χρηστών της εφαρμογής αλλά και των διαχειριστών ΝΑΙ   

Διαδικασία αποθήκευσης (logging) και εκτύπωσης όλων των 

διαδικασιών που ακολουθεί ο κάθε χρήστης στην εφαρμογή. 
ΝΑΙ 

  

 

Εξοπλισμός Επανδρωμένου Εκδοτηρίου (POS, Λογισμικό Έκδοσης Εισιτηρίων, Εκτυπωτής Έκδοσης 

Εισιτηρίων) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Συσκευή για χειροκίνητη πληρωμή και έκδοση QR 

code εισιτηρίων με παρέμβαση ταμία 
ΝΑΙ 

  

Λειτουργικό σύστημα και λογισμικό κατάλληλο για 

έλεγχο ταμείου 
ΝΑΙ 

  

Εφαρμοστέος τύπος τεχνολογίας: POS (Σημείου 

πώλησης - Point of Sales) 
ΝΑΙ 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Περίβλημα μηχανήματος κατασκευασμένο από 

ανθεκτικό πλαστικό 
ΝΑΙ 

  

Έγχρωμη οθόνη χρήστη τεχνολογίας τύπου αφής ΝΑΙ   

Σύνδεση με εκτυπωτή έκδοσης απόδειξης, 

τεχνολογίας POS 
ΝΑΙ 

  

Σύνδεση με ιδιαίτερη φωτεινή οθόνη ένδειξης του 

πληρωτέου αντιτίμου προς τον πελάτη 
ΝΑΙ 

  

Ηλεκτρικό συρτάρι φύλαξης χρημάτων ΝΑΙ   

Οθόνη αφής 15 ιντσών ΝΑΙ   

  

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Το σύνολο του εξοπλισμού και λογισμικού που περιλαμβάνεται στην παρούσα, θα πρέπει να 

καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία οριστικής 

παραλαβής του έργου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο ανάδοχος θα προσφέρει 

υπηρεσίες επιτόπιας επιδιόρθωσης βλαβών, μέσω του τοπικού συνεργάτη του, με χρόνο απόκρισης 

εντός 24 ωρών από την ειδοποίησή του. Για το διάστημα ενός έτους θα παρακρατηθεί η εγγυητική 

επιστολή του μειοδότη για την  διασφάλιση  της καλής λειτουργίας του συστήματος . 
 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

   

 Τουρνικέ εξωτερικού χώρου με    

1.1 ενσωματωμένο QR Code Reader 4.500,00 € 4 18.000,00 € 

 Αυτόματος Πωλητής Έκδοσης    

 Εισιτηρίων Εξωτερικού Χώρου.    

 Πληρωμή: Κέρματα, Χαρτονομίσματα.    

1.2 Ρέστα: Κέρματα 16.750,00 € 4 67.000,00 € 

 Εφαρμογή Έκδοσης Εισιτηρίων    

1.3 Αυτόματου Πωλητή 1.500,00 € 4 6.000,00 € 

 Εφαρμογή Απομακρυσμένης    

 Διαχείρισης Αυτόματων Πωλητών    

1.4 Έκδοσης Εισιτηρίων 6.000,00 € 1 6.000,00 € 

 Λογισμικό Διαχείρισης Εισιτηρίων και    

1.5  Συναλλαγών 12.500,00 € 1 12.500,00 € 

 Εξοπλισμός Επανδρωμένου    

 Εκδοτηρίου (POS, Λογισμικό Έκδοσης    

 Εισιτηρίων, Εκτυπωτής Έκδοσης    

 Εισιτηρίων)    

1.6  3.000,00 € 4 12.000,00 € 

 Υπηρεσίες Μεταφοράς, Εγκατάστασης    

1.7 & Θέσης σε Λειτουργία Εξοπλισμού 5.000,00 € 1 5.000,00 € 

 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης-Τεχνικής    

 Υποστήριξης κατά τη διάρκεια της    

1.8 Πιλοτικής Λειτουργίας 6.000,00 € 1 6.000,00 € 

1.9 Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου 3.500,00 € 1 3.500,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ: 136.000,00 € 
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ΑΡΘΡΟ 3
ο
 : Τόπος και Χρόνος Παράδοσης 

 

Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει συνολικά ή τμηματικά εντός 5 εργάσιμων ημερών 

από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας, στο χώρο εγκατάστασης τους, και σύμφωνα τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην 

σύμβαση. 

Ο τόπος παράδοσης θα καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  

Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 4 μηνών για το σύνολο των υπό προμήθεια 

ειδών από την υπογραφή της σύμβασης. 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2016) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  

Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Έκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

 

Προς  

ΔΗΜΟ …………………………………………………………………. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία παρέχεται 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, για 

ποσό των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ του (όνομα 

διαγωνιζόμενου), Δ/νση. (έδρα διαγωνιζόμενου), με ΑΦΜ …….. για τη συμμετοχή τ.. στον 

διενεργούμενο διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την ………… για 

την προμήθεια «……………………………», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..2016 

προκήρυξη του Δημάρχου ………………………………………….. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που απορρέουν από τη 

συμμετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης εντός 

πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.................... 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  

Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Έκδοσης..........  



50 

 

Ευρώ.................................…  

 

Προς  

ΔΗΜΟ ………………………………………. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία παρέχεται 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, του 

ποσού των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ τ… 

……………………………………………………., Δ/νση ………………………, με ΑΦΜ 

………………. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αριθμό………. συνολικής 

αξίας ……….. που αφορά την προμήθεια  «……………………………………………», σύμφωνα 

με την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..2016 προκήρυξη του Δημάρχου 

………………………………………………... 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από την καλή 

εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης εντός 

πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2016) 

 

Δημόσια Σύμβαση προμηθειών   …………………………………………..για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου ……………………………… 

Στην Ρόδο σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός ο  

Δήμος Ρόδου  με Α.Φ.Μ. 997561152 και Δ.Ο.Υ Ρόδου , και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 

ΦΩΤΙΟ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟ, Δήμαρχο Ρόδου νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου  που θα αποκαλείται 

παρακάτω ‘ΔΗΜΟΣ’ (ή ο Αντιδήμαρχος ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ με την απόφαση 

1758/2016του Δημάρχου για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων) και αφετέρου ο/η κ. 

........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την επωνυμία 

«.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, 

αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. 

...................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο 

εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό 

της εταιρείας και με το από .............. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), 

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.. κατακυρώθηκε 

στον ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού, για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφική ύλης και αναλωσίμων ειδών 

(Διακήρυξη ………), και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς ………………... 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν 

την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 
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ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-

ΤΙΜΗ 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια ………………………………….. 

για τις ανάγκες………………………………………………………………………., σύμφωνα με 

τον πίνακα που ακολουθεί (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου): 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη θα παραδοθούν στα κτίρια του Δήμου Χαλανδρίου κατόπιν 

συνεννόησης με το Τμήμα 

……………………………………………………………………………. 

Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 4 μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της παρούσης. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 

Δήμου και μετά από ανάλογο γραπτό αίτημα του Δήμου ………………….., με υποχρέωση του 

Προμηθευτή να παραδώσει άμεσα, εντός των επόμενων - από την αποστολή του ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - επτά ημερών, τα αναγραφόμενα είδη. 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του ανωτέρου 

χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για το χρόνο 

παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες από την 

παραγγελία. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προμηθευτή στο 

Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικού, στον 3ο όροφο του 

κτιρίου όπου στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες (………………………). 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων 

του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των 

οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα 

υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις 

υποχρεώσεις του. 

Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της 

χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να 

τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. Απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 

3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα 

αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 
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Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλανδρίου 

οικονομικού έτους 2016, και συγκεκριμένα υπάρχει η με α.α …. Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε 

στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης 

όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί 

με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων 

στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις 

υποδείξεις του Δήμου . 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 

ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από 

αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν 

παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε 

τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των 

υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως 

εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική 

επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 

του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση 

της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 

αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από ……………….. και 

μέχρι την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

το αργότερο μέχρι ……/……../………. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 

του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία κάθε 

διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 

εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα 

εδρεύοντα στο Νομό Αττικής αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 

προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική 

διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται 

από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στη 

Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το δε άλλο επιδόθηκε στον 

«ΑΝΑΔΟΧΟ». 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που 

θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 

εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο 

Νομό Αττικής αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα 

δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των 

διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ – ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2016) 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   

  

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

Επιτροπής αριθ. 433/2016 (ΑΔΑ: ΩΡΥΔΩ1Ρ-ΥΑΗ), η οποία συνοδεύεται από την  προβλεπόμενη 

«πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 70-

7131.0006, που έχουν επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως 

ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του 

ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 8
ο 

                            Απόφ. ορθή επανάληψη  481/2016  (Α.Δ.Α: 7Λ25Ω1Ρ-ΚΥ3) 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της υπ΄αριθ. 

568/2015  διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου που εξέδωσε εναντίον του 

Δήμου Ρόδου ο κ. Κλαδάκης Ιωάννης του Σπυρίδωνα, κάτοικος Δημοτικής 

Κοινότητας Κρεμαστής. 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου  με αρ. πρωτ.: 2/98758/22-11-

2016) 

 

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

Στρατή Στέφανου, με πρωτ.: 2/98758/22-11-2016, ως κατωτέρω: 

Θέμα Αίτηση για έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 568/2015 Διαταγής 

Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου μετά της παρά πόδας αυτής από 27.09.2016 Επιταγής προς 

Πληρωμή, που εξέδωσε εναντίον του Δήμου Ρόδου ο Κλαδάκης Ιωάννης του Σπυρίδωνα, 

ξυλουργός, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής, Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών, 

Δήμου Ρόδου, οδός Διαγοριδών αρ. 1, η οποία μας κοινοποιήθηκε την 27.09.2016. 

Ο καθ’ ου O καθ’ ου Κλαδάκης Ιωάννης του Σπυρίδωνα, ξυλουργός, δυνάμει των 

ακόλουθων εγγράφων, ήτοι: 
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1. Της υπ’ αριθμ. 1/2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του (πρώην) Δήμου 

Πεταλουδών, ως προς την ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010, μεταξύ 

των οποίων σε βάρος της Κ.Α. 10-7133 ποσό Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€15.000,00) για 

προμήθεια επίπλων και σκευών και σε βάρος της Κ.Α. 30-6673 ποσό Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων 

(€15.000,00) για προμήθεια ειδών συντήρησης κτιρίων Δήμου, 

2. Της Βεβαίωσης Προϊσταμένου Λογιστηρίου του (πρώην) Δήμου Πεταλουδών, ως προς το 

όριο της απευθείας ανάθεσης για τον Κωδικό του προϋπολογισμού έτους 2010 Κ.Α. 10-7133,  

3. Της Γνωμοδότησης για την απευθείας ανάθεση προμήθειας της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων τους καθώς και της απ’ ευθείας ανάθεσης 

προμηθειών του Δήμου Πεταλουδών, από την οποία προκύπτει η ως άνω επιτροπή γνωμοδοτεί 

υπέρ της καθ’ ης με απευθείας ανάθεση προμήθειας των παραπάνω ειδών από τον καθ’ ου ως 

προμηθευτή, 

4. Του από 01.03.2010 Συμφωνητικού απ’ ευθείας ανάθεσης της εκτέλεσης της προμήθειας 

επίπλων και σκευών αντί του συνολικού ποσού των Ευρώ δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα οκτώ 

(€2.958,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%, το οποίο υπεγράφη μεταξύ του αιτούντα και του 

πρώην Δήμου Πεταλουδών Ρόδου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον τότε Δήμαρχο αυτού, κο 

Μιχαήλ Κορδίνα, 

5. Της από Κρεμαστή 01.04.2010 απόφασης ανάθεσης του Δημάρχου Πεταλουδών, στον καθ’ 

ου για την προμήθεια των εν λόγω ειδών, 

6. Της από Κρεμαστή 01.07.2010 και με Α/Α 238 βιβλίου της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Πεταλουδών Εντολής Εκτέλεσης Δαπάνης (Προμήθειας) ως προς έγκριση εξόφλησης 

της προμήθειας επίπλων και σκευών σε πίστωση του Κ.Α. 10-7133 ποσού Ευρώ δύο χιλιάδων 

εννιακοσίων πενήντα οκτώ (€2.958,00), 

7. Του από Κρεμαστή 25.07.2010 Πρωτοκόλλου Παραλαβής και Παράδοσης 

Προμηθευομένων Ειδών και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της Τριμελούς Αρμόδιας 

Επιτροπής Παραλαβής του πρώην Δήμου Πεταλουδών, αποτελούμενης από τους Δημοτικούς 

Υπαλλήλους: (1) Αντωνιάδη Παντελή, (2) Κεφάλα Κωνσταντίνο και (3) Πηδιάκη Σταύρο, νόμιμα 

υπογεγραμμένου από τους παραπάνω και με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από τον 

Δήμαρχο του παραπάνω (πρώην) Δήμου, 

8. Του υπ’ αριθμ. 134/25.07.2010 Δελτίου Αποστολής – Τιμολογίου του καθ’ ού, για την 

πώληση αγαθών επί πιστώσει συνολικού ποσού Ευρώ δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα οκτώ 

(€2.958,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%,  

9. Του Φύλλου Εκκαθαρίσεως Δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 11-19 του Β.Δ. 17/5-

15/6/1959 ποσού Ευρώ δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα οκτώ (€2.958,00) για την πληρωμή 

της δαπάνης για προμήθεια επίπλων και σκευών, σύμφωνα με το ως άνω υπ’ αριθμ. 134/2010 

Τιμολόγιο του καθ’ ου, το οποίο υπογράφηκε από τον Διευθυντή της διάθεσης της πίστωσης, από 

τον Προϊστάμενο της Λογιστικής Υπηρεσίας κο Ιωάννη Σκαμπίλη και από τον τότε αρμόδιο 

Δήμαρχο κο Μιχαήλ Κορδίνα, προκειμένου να πληρωθεί στον αιτούντα προμηθευτή – ξυλουργό 

το ως άνω ποσό, 

10. Της Βεβαίωσης του Προϊσταμένου του Λογιστηρίου του Δήμου Πεταλουδών ως προς το 

όριο της απευθείας ανάθεσης για τον Κωδικό του προϋπολογισμού έτους 2010 Κ.Α. 6673, 

11. Της Γνωμοδότησης για την απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων τους καθώς και της απ’ ευθείας ανάθεσης 

προμηθειών του Δήμου Πεταλουδών, από την οποία προκύπτει ότι η ως άνω επιτροπή γνωμοδοτεί 

υπέρ της με απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας των παραπάνω ειδών από τον καθ’ ου ως 

προμηθευτή, 

12. Του από 01.03.2010 Συμφωνητικού απ’ ευθείας ανάθεσης της εκτέλεσης της 

προμήθειας επίπλων αντί του συνολικού ποσού των Ευρώ εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι 
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και ογδόντα λεπτών (€9.256,80), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%, το οποίο υπεγράφη μεταξύ 

του καθ’ ου και του πρώην Δήμου Πεταλουδών Ρόδου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον τότε 

Δήμαρχο αυτού, κο Μιχαήλ Κορδίνα, 

13. Της από Κρεμαστή 01.04.2010 Απόφασης Ανάθεσης του Δημάρχου Πεταλουδών, στον 

καθ’ ου, για την προμήθεια των παραπάνω λεπτομερώς περιγραφομένων ειδών, 

14. Της από Κρεμαστή 01.04.2010 και με Α/Α 96 βιβλίου της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Πεταλουδών Εντολής Εκτέλεσης Δαπάνης (Προμήθειας) ως προς έγκριση εξόφλησης 

της προμήθειας επίπλων και σκευών σε πίστωση του Κ.Α. 30-6673 ποσού Ευρώ εννέα χιλιάδων 

διακοσίων πενήντα έξι και ογδόντα (€9.256,80), 

15. Του από Κρεμαστή 25.07.2010 Πρωτοκόλλου Παραλαβής και Παράδοσης 

προμηθευόμενων ειδών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της Τριμελούς Αρμόδιας Επιτροπής 

Παραλαβής του (πρώην) Δήμου Πεταλουδών, αποτελούμενης από τους δημοτικούς υπαλλήλους: 

(1) Αντωνιάδη Παντελή, (2) Κεφάλα Κωνσταντίνο, και (3) Πηδιάκη Σταύρο, νόμιμα 

υπογραφόμενου από τον Δήμαρχο του παραπάνω Δήμου, 

16. Του υπ’ αριθμ. 133/25.07.2010 Δελτίου Αποστολής – Τιμολογίου του καθ’ ου για την 

πώληση αγαθών επί πιστώσει συνολικού ποσού Ευρώ εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι και 

ογδόντα (€9.256,80), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%, και 

17. Της από 20.07.2015 Εξώδικη Δήλωσης – Πρόσκλησης – Διαμαρτυρίας του αιτούντα 

προς τον Δήμο Ρόδου, μετά της υπ’ αριθμ. 3686Δ’/20.07.2015 Έκθεσης Επιδόσεως του 

Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Ρόδου, Μιχαήλ Κ. Καρακατσάνη, 

εξέδωσε την ανακοπτόμενη υπ’ αριθμ. 568/2015 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, 

ακριβές αντίγραφο της οποίας μετά της παρα πόδας αυτής από 27.09.2016 Επιταγής προς 

Πληρωμή επέδωσε στο Δήμο Ρόδου, την 27.09.2016, με την οποία ο Δήμος Ρόδου, ως καθολικός 

διάδοχος του (πρώην) Δήμου Πεταλουδών, επιτάσσεται όπως του καταβάλει: 

1. Ποσό Ευρώ δώδεκα χιλιάδων διακοσίων δεκατεσσάρων και ογδόντα λεπτών 

(€12.214,80), για επιδικασθέν κεφάλαιο με την εν λόγω διαταγή πληρωμής, 

2. Ποσό Ευρώ τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι και δώδεκα λεπτών (€4.466,12), 

για επιδικασθέντες τόκους, με επιτόκιο 6% από την 25.08.2010, ήτοι από παρελεύσεως τριάντα 

(30) ημερών από την παραλαβή των ειδών και των υπ’ αριθμ. 133 και 134/25.07.2010 Δελτίων 

Αποστολής – Τιμολογίων του καθ’ ου, μέχρις 27.09.2016. 

3. Ποσό Ευρώ διακοσίων ογδόντα ενός (€281,00), για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, 

4. Ποσό Ευρώ ενενήντα τριών και εξήντα έξι λεπτών (€93,66), για έξοδα και τέλη απογράφου 

(υπ’ αριθμ. 14239937/2015 Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Ρόδου), 

5. Ποσό Ευρώ είκοσι οκτώ και είκοσι εννέα λεπτών (€28,29), για έξοδα επίδοσης της υπ’ 

αριθμ. 568/2015 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, με επιταγή προς γνώση την 

23.12.2015, και 

6. Ποσό Ευρώ σαράντα τριών και σαράντα λεπτών (€43,40), για έξοδα επίδοσης της 

παρούσης υπ’ αριθμ. 568/2015 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, με επιταγή προς 

πληρωμή,  

ήτοι συνολικό ποσό Ευρώ δεκαεπτά χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά και είκοσι επτά λεπτών 

(€17.127,27), νομιμοτόκως από 28.09.2016, μέχρις πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως. 

Την εν λόγω υπ’ αριθμ. 568/2015 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου μετά της 

παρά πόδας αυτής από 27.09.2016 Επιταγή προς Πληρωμή, ανακόψαμε με την από 04.10.2016 

με ΑΚΔ 175/04.10.2016 Ανακοπή ημών ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, την οποία και 

επιδώσαμε στην πληρεξούσια δικηγόρο του καθ’ ου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 

11540ΣΤ/07.10.2016 Έκθεσης Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο 

Δωδεκανήσου, Μιχαήλ Σ. Καρακόπουλου, και η οποία ανακοπή εκδικάζεται ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Ρόδου την 30.01.2018. 
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Κατόπιν τούτων, ζητώ όπως μου δοθεί η έγκριση της Επιτροπής σας για την ήδη 

ασκηθείσα από 04.10.2016 με ΑΚΔ 175/04.10.2016 Ανακοπή του Δήμου κατά της ανωτέρω 

υπ’ αριθμ. 568/2016 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου μετά της παρά πόδας 

αυτής από 27.09.2016 Επιταγής προς Πληρωμή, η οποία επιδόθηκε στην πληρεξούσια 

δικηγόρο του καθ’ ου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 11540ΣΤ/07.10.2016 Έκθεσης Επίδοσης του 

δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Δωδεκανήσου, Μιχαήλ Σ. Καρακόπουλου, και η οποία 

εκδικάζεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου την 30.01.2018. 

 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Στρατή Στέφανου) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αρ. πρωτ.: 2/98758/22-11-2016   

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει την ήδη ασκηθείσα από 04.10.2016 με ΑΚΔ 175/04.10.2016 Ανακοπή του Δήμου 

κατά της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 568/2016 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου μετά της 

παρά πόδας αυτής από 27.09.2016 Επιταγής προς Πληρωμή, η οποία επιδόθηκε στην πληρεξούσια 

δικηγόρο του καθ’ ου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 11540ΣΤ/07.10.2016 Έκθεσης Επίδοσης του 

δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Δωδεκανήσου, Μιχαήλ Σ. Καρακόπουλου, και η οποία 

εκδικάζεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου την 30.01.2018. 

 

 

ΘΕΜΑ 9
ο 

                                                         Απόφ. 482/2016  (Α.Δ.Α: 7ΚΜΔΩ1Ρ-ΠΧ3) 

Έγκριση πρακτικού κριτικής επιτροπής και επικύρωση αποτελέσματος του 

διαγωνισμού «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ιδεών για την ανάπλαση της πλατείας 

Γαβριήλ Χαρίτου στην περιοχή 100 Χουρμαδιές Δήμου Ρόδου. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 2/99148/23-11-2016) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής τις εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών, με πρωτ.: 2/99148/23-11-2016, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Επικύρωση του αποτελέσματος του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την 

«Ανάπλαση της Πλατείας Χαρίτου (ΕΚΑΤΟ ΧΟΥΡΜΑΔΙΕΣ) » στη Ρόδο 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν :  

1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης   

μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42
 
Α’/2005) όπως ισχύει 

2. Την υπ. αριθμ. Οικ. 26804/16.06.2011 (ΦΕΚ 1427 Β’) απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ    «Νέο 

πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» όπως 

αυτή τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 22186/4.05.2012 απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ 

3. Τον Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων 

περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (ΦΕΚ 32
 
Α’/2011) 

4. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ (ΦΕΚ 64
 
Α’/16-03-2007) όπως ισχύει 

5. Το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114
 
Α’/2006) όπως 

ισχύει 

6. Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – 

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 
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7. Το Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Φ.Ε.Κ. 40Α΄/2010) όπως ισχύει 

8. Την υπ. αριθμ. 328/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου για την 

έγκριση της διενέργειας Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με Ανοικτή διαδικασία για την 

«Ανάπλαση Πλατείας Χαρίτου (ΕΚΑΤΟ ΧΟΥΡΜΑΔΙΕΣ)» και την έγκριση θέσπισης 

Αρχιτεκτονικών Βραβείων συνολικού ύψους 20.000€ ως εξής: 1
ο
 Βραβείο (45%) 9.000€, 2

ο
 

Βραβείο (33%) 6.600€, 3
ο
 Βραβείο (22%) 4.400€ 

9. Την υπ. αριθμ. 178/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου για την 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης και προδιαγραφών του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών 

«Ανάπλαση της πλατείας Χαρίτου (Εκατό Χουρμαδιές)» 

10. Την υπ. αριθμ. 280/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου για την 

τροποποίηση της υπ. αριθμ. 178/2016 απόφασης οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης 

προκήρυξης και προδιαγραφών του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών «Ανάπλαση της 

Πλατείας Χαρίτου (Εκατό Χουρμαδιές) » και την έγκριση εκ νέου της προκήρυξης και των 

προδιαγραφών του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών «Ανάπλαση της Πλατείας Χαρίτου 

(Εκατό Χουρμαδιές) »    

11. Την υπ. αριθμ. 77/04.04.2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου για την 

έγκριση της δέσμευσης πίστωσης ποσού 20.000€ για το έτος 2016 με Κ.Α.Ε. 30-7412.0066 

12. Το υπ. αριθμ. 16/59448/20.07.2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του 

Δήμου Ρόδου προς το ΥΠΑΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ) για τον ορισμό μελών και αναπληρωτών 

μελών κριτικής επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για την «Ανάπλαση της 

πλατείας Χαρίτου (Εκατό Χουρμαδιές)» 

13. Το υπ. αριθμ. 37439/01.08.2026 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη 

συγκρότηση κριτικής επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για την «Ανάπλαση 

της πλατείας Χαρίτου (Εκατό Χουρμαδιές)» στη Ρόδο με συνημμένο το από 29.07.2016 

πρακτικό κλήρωσης με το οποίο ορίστηκαν τα τακτικά, αναπληρωματικά και επιλαχόντα μέλη 

της κριτικής επιτροπής.  

14. Το υπ. αριθμ. 516/29.09.2016 ΦΕΚ, ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ., αριθμ. απόφασης 673 περί 

‘Συγκρότησης Κριτικής Επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για την Ανάπλαση 

της Πλατείας Χαρίτου (Εκατό Χουρμαδιές)’ 

15. Το υπ. αριθμ. 16/92630/03.11.2016 Συγκεντρωτικό πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής του 

‘Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την ανάπλαση της πλατείας Χαρίτου’ 

16. Το υπ. αριθμ. 16/92642/03.11.2016 Αναλυτικό πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής του 

‘Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την ανάπλαση της πλατείας Χαρίτου’ 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει: 

Την επικύρωση του αποτελέσματος του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την ανάπλαση της 

πλατείας Χαρίτου. Η κριτική επιτροπή αποφάσισε να απονείμει πρώτο βραβείο, δεύτερο βραβείο 

και τρία τρίτα βραβεία κατ' ισομοιρίαν ως εξής: 

1ο βραβείο - Η μελέτη με κωδικό αριθμό G1016K1017 

Αρχιτέκτονες: Θωμίδου Άλκηστις-Αθανασία  

Συνεργάτες: Gianmaria Socci, Giulia Domeniconi 

2ο βραβείο - Η μελέτη με κωδικό αριθμό KV26102014  

Αρχιτέκτονες: Βασίλειος Βασιλόπουλος  

Συνεργάτης: Χαρίλαος Παπαευστρατίου 

3ο βραβείο (Ένα από τρία ισότιμα κατά αύξοντα κωδικό αριθμό συμμετοχής) - Η μελέτη με 

κωδικό αριθμό 54919738FC  

Αρχιτέκτονες: Ελένη Εμμανουλοπούλου, Ιωάννης Φραγκάκης  

Συνεργάτες: Λαμπρινή Λύρου (Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής), Παναγιώτης Χόνδρος (Φοιτητής 

Αρχιτεκτονικής) 

3ο βραβείο (Ένα από τρία ισότιμα κατά αύξοντα κωδικό αριθμό συμμετοχής) - Η μελέτη με 

κωδικό αριθμό CH64237154 

Αρχιτέκτονες: Ευάγγελος-Μάριος Λιάρος, Ευθυμία -Ειρήνη Τσιανάκα, Νικόλαος-Ορφέας 

Χαιρέτης, Θωμάς Χολέβας 

Σύμβουλος: Νικόλαος Γρυλλάκης Πολ. Μηχανικός 
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3ο βραβείο (Ένα από τρία ισότιμα κατά αύξοντα κωδικό αριθμό συμμετοχής) - Η μελέτη με 

κωδικό αριθμό ΧΧ10011193  

Αρχιτέκτονες: Ξανθή Σωτηράκη, Έλλη Καρυάτη, Δανάη Μαυρίδου  

Συνεργάτης: Χρυσή Σωτηράκη (Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής) 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές του αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρο και του Προϊστάμενου Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου Κολιάδη Θεοδόση) 

Συγκεντρωτικό Πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΑΡΙΤΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 100 ΧΟΥΡΜΑΔΙΕΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ" 

Η κριτική Επιτροπή του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού αποτελούμενη από τον κ. Ηλία 

Κωνσταντόπουλο ως πρόεδρο και τους κ.κ. Λητώ Ιωαννίδου, Γεωργία Καλαβρυτινού, Τσαμπίκα 

Μιχαλάκη και Γεώργιο Πανέτσο ως μέλη, συνεδρίασε από 31 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2016. 

Στον διαγωνισμό υπεβλήθηκαν 38 συμμετοχές, από τις οποίες τρεις αποκλείστηκαν από την κρίση 

για τυπικούς λόγους. Οι υπόλοιπες 35, εξετάστηκαν λεπτομερώς και αξιολογήθηκαν μεμονωμένα 

και συγκριτικά. Η κριτική επιτροπή αποφάσισε να απονείμει πρώτο βραβείο, δεύτερο βραβείο και 

τρία τρίτα βραβεία κατ' ισομοιρίαν ως εξής: 

1ο βραβείο 

Η μελέτη με κωδικό αριθμό G1016K1017 

Αρχιτέκτονες: Θωμίδου Άλκηστις-Αθανασία  

Συνεργάτες: Gianmaria Socci, Giulia Domeniconi 

2ο βραβείο 

Η μελέτη με κωδικό αριθμό KV26102014  

Αρχιτέκτονες: Βασίλειος Βασιλόπουλος  

Συνεργάτης: Χαρίλαος Παπαευστρατίου 

3ο βραβείο (Ένα από τρία ισότιμα κατά αύξοντα κωδικό αριθμό συμμετοχής) 

Η μελέτη με κωδικό αριθμό 54919738FC  

Αρχιτέκτονες: Ελένη Εμμανουλοπούλου, Ιωάννης Φραγκάκης  

Συνεργάτες: Λαμπρινή Λύρου (Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής), Παναγιώτης Χόνδρος (Φοιτητής 

Αρχιτεκτονικής) 

3ο βραβείο (Ένα από τρία ισότιμα κατά αύξοντα κωδικό αριθμό συμμετοχής)  

Η μελέτη με κωδικό αριθμό CH64237154 

Αρχιτέκτονες: Ευάγγελος-Μάριος Λιάρος, Ευθυμία -Ειρήνη Τσιανάκα, Νικόλαος-Ορφέας 

Χαιρέτης, Θωμάς Χολέβας 

Σύμβουλος: Νικόλαος Γρυλλάκης Πολ. Μηχανικός 

3ο βραβείο (Ένα από τρία ισότιμα κατά αύξοντα κωδικό αριθμό συμμετοχής) 

Η μελέτη με κωδικό αριθμό ΧΧ10011193  

Αρχιτέκτονες: Ξανθή Σωτηράκη, Έλλη Καρυάτη, Δανάη Μαυρίδου  

Συνεργάτης: Χρυσή Σωτηράκη (Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής) 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής) 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΧΑΡΙΤΟΥ 

Αναλυτικά Πρακτικά Κριτικής Επιτροπής 

31 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2016 

Νεστορίδειον Μέλαθρον, Ρόδος 

ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 
 

1η Συνεδρίαση 

Η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τα μέλη κ.κ. Λητώ Ιωαννίδου, Γεωργία Καλαβρυτινού, Ηλία 

Κωνσταντόπουλο, Τσαμπίκα Μιχαλάκη και Γεώργιο Πανέτσο, συνήλθε στην αίθουσα του Νεστοριδείου 

Μελάθρουσήμερα Δευτέρα 31/10/2016 και ώρα 09:00. 

Ομοφώνως η επιτροπή εκλέγει ως Πρόεδρο του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού τον κύριο Ηλία 

Κωνσταντόπουλο. 

Γραμματέας των  πρακτικών των συνεδριάσεων ορίζεται ο κ. Αντώνης Ορφανός. 
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Εν συνεχείαη επιτροπή παραλαμβάνει από την υπεύθυνη πρωτοκόλλου του Δήμου Ρόδου κα. Αποστολάκη 

Αδαμαντία, τριανταοκτώ (38) δέματα με τους ακόλουθους αριθμούς πρωτοκόλλου και αντιστοιχούντες 

κωδικούς συμμετοχής 

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

1 935R42152X 16/86186/12.10.2016 12.10.2016 

2 22K131LO13 16/87861/18.10.2016 18.10.2016 

3 21971620AM 16/87955/18.10.2016 18.10.2016 

4 54784633PD 16/87958/18.10.2016 18.10.2016 

5 20031812LM 16/88277/19.10.2016 19.10.2016 

6 4582JC8219 16/88279/19.10.2016 19.10.2016 

7 28020211MA 16/88084/19.10.2016 18.10.2016 

8 3033P75L69 16/88067/19.10.2016 19.10.2016 

9 PH29091302 16/88331/19.10.2016 19.10.2016 

10 14010794MK 16/88457/19.10.2016 19.10.2016 

11 0000ZN5555 16/88476/19.10.2016 17.10.2016 

12 89840821DE 16/88471/19.10.2016 17.10.2016 

13 TW10013561 16/88479/19.10.2016 19.10.2016 

14 KV26102014 16/88467/19.10.2016 17.10.2016 

15 XX10011193 16/88489/19.10.2016 19.10.2016 

16 30420311MA 16/88721/20.10.2016 19.10.2016 

17 CH64237154 16/88960/20.10.2016 18.10.2016 

18 2312DC2008 16/88962/20.10.2016 18.10.2016 

19 7777OO7777 16/89385/21.10.2016 19.10.2016 

20 02042007MA 16/89383/21.10.2016 19.10.2016 

21 PO00073029 16/89381/21.10.2016 19.10.2016 

22 G1016K1017 16/89775/24.10.2016 19.10.2016 

23 20082016AV 16/89669/24.10.2016 18.10.2016 

24 79006850AB 16/89545/24.10.2016 19.10.2016 

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

25 54919738FC 16/89778/24.10.2016 19.10.2016 

26 15252779MB 16/89773/24.10.2016 19.10.2016 

27 A71179971P 16/89674/24.10.2016 19.10.2016 

28 18181818DM 16/89499/24.10.2016 19.10.2016 

29 00000GJ100 16/90240/25.10.2016 19.10.2016 

30 20080600TB 16/90212/25.10.2016 19.10.2016 

31 KK06060606 16/90215/25.10.2016 19.10.2016 

32 07739200KK 16/90217/25.10.2016 18.10.2016 

33 28220386AV 16/90224/25.10.2016 19.10.2016 

34 10000023AT 16/90227/25.10.2016 19.10.2016 

35 12345678SE 16/90204/25.10.2016 19.10.2016 

36 D11100111P 16/90195/25.10.2016 19.10.2016 

37 06092329GS 16/90181/25.10.2016 19.10.2016 

38 19891111WW 16/90172/25.10.2016 19.10.2016 

 

Πίνακας (1) Κατάλογος 38 συμμετοχών  

Η επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία υποβολής των 38 δεμάτων και διαπιστώνει ότι έχουν υποβληθεί 

εμπρόθεσμα. 

Η συνεδρίαση λύεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στις 10.30. 

 

2η Συνεδρίαση 

Έναρξη συνεδρίασης: 10:45 

Η κριτική επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση όλων των δεμάτων. 

Λήξη συνεδρίασης: 12:30  

 

3η Συνεδρίαση 
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Έναρξη συνεδρίασης: 12:45 

Η κριτική επιτροπή ελέγχει την πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων που καταγράφονται ως 

εξής στον πίνακα (2): 

 
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΚΘΕΣΗ         

(6 

ΑΝΤΙΤΥΠΑ) 

ΠΙΝΑΚΙΔΕ

Σ (3)  

CD ΚΛΕΙΣΤΟ

Σ 

ΦΑΚΕΛΟ

Σ 

ΑΠΟΔΟΧΗ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣ

ΗΣ 

1 935R42152X √ √ √ √ - 

2 22K131LO13 √ √ √ √ √ 

3 21971620AM √ √ √ √ √ 

4 54784633PD √ √ √ √ - 

5 20031812LM √ √ √ √ - 

6 4582JC8219 √ √ √ √ √ 

7 

28020211MA 

√ √ √ Ασφράγιστ

ος φάκελος 

- 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΚΘΕΣΗ         

(6 

ΑΝΤΙΤΥΠΑ) 

ΠΙΝΑΚΙΔΕ

Σ (3)  

CD ΚΛΕΙΣΤΟ

Σ 

ΦΑΚΕΛΟ

Σ 

ΑΠΟΔΟΧΗ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣ

ΗΣ 

8 3033P75L69 √ √ √ √ √ 

9 PH29091302 √ √ √ √ √ 

10 14010794MK √ √ √ √ - 

11 0000ZN5555 √ √ √ √ √ 

12 89840821DE √ √ √ √ √ 

13 TW10013561 √ √ √ √ √ 

14 KV26102014 √ √ √ √ √ 

15 XX10011193 √ √ √ √ √ 

16 30420311MA √ √ √ √ - 

17 CH64237154 √ √ √ √ √ 

18 2312DC2008 √ √ √ √ √ 

19 7777OO7777 √ √ √ √ √ 

20 02042007MA √ √ √ √ √ 

21 PO00073029 √ √ √ √ √ 

22 G1016K1017 √ √ √ √ √ 

23 20082016AV √ √ √ √ √ 

24 79006850AB √ √ √ √ √ 

25 54919738FC √ √ √ √ √ 

26 15252779MB √ √ √ √ √ 

27 A71179971P √ √ √ √ - 

28 18181818DM √ √ √ √ - 

29 

00000GJ100 

√ √ √ Ασφράγιστ

ος φάκελος 

√ 

30 20080600TB √ √ √ √ √ 

31 KK06060606 √ √ √ √ √ 

32 07739200KK √ √ √ √ √ 

33 28220386AV √ √ √ √ √ 

34 10000023AT √ √ √ √ - 

35 12345678SE √ √ √ √ - 

36 

D11100111P 

√ √ √ Ασφράγιστ

ος φάκελος 

- 

37 06092329GS √ √ √ √ √ 

38 19891111WW √ √ √ √ - 

Πίνακας (2) καταγραφής υποβληθέντων στοιχείων 

Η επιτροπή διαπιστώνει ότι οι μελέτες με κωδικούς: 

- 28020211ΜΑ 

- 00000GJ100 
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- D11100111P 

αποκλείονται από την περαιτέρω κρίση, διότι οι υποβληθέντες φάκελοι με τα στοιχεία των 

διαγωνιζομένων δεν ήταν κλειστοί ή αδιαφανείς ως όφειλαν, βάσει του άρθρου 16.2 της 

προκήρυξης του διαγωνισμού. 

Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής μονογράφουν τους σφραγισμένους φακέλους και τους 

συσκευάζουν σε δέμα που σφραγίζεται, μονογράφεται και αποθηκεύεται σε ασφαλή χώρο του 

Νεστοριδείου Μελάθρου. 

Λήξη συνεδρίασης: 14:00 

 

4η Συνεδρίαση  

Έναρξη συνεδρίασης: 14:45 

Η κριτική επιτροπή διαβάζει αναλυτικά την προκήρυξη καθώς και τις απαντήσεις που δόθηκαν στα 

ερωτήματα των υποψηφίων από τον αγωνοθέτη, με ιδιαίτερη προσοχή στα άρθρα 4, 5 και 19 της 

προκήρυξης όπου περιγράφονται αναλυτικά ο σκοπός του διαγωνισμού και τα κριτήρια 

αξιολόγησης των προτάσεων. 

Εν συνεχεία η επιτροπή επισκέπτεται τον χώρο της Πλατείας Χαρίτου για να διαπιστώσει τον 

χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες της και τα μέλη ανταλλάσσουν απόψεις. 

Λήξη συνεδρίασης: 15:30 

 

5η Συνεδρίαση 

Έναρξη συνεδρίασης: 15:45 

Τα μέλη της επιτροπής εξετάζουν ατομικά τις υποβληθείσες πινακίδες και τεχνικές εκθέσεις, 

καθεμιάς από τις 35 υποβληθείσες μελέτες που απέμειναν προς κρίση.  

Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής ανταλλάσουν απόψεις. 

Λήξη συνεδρίασης: 18:15 

 

6η Συνεδρίαση 

Έναρξη συνεδρίασης: 18:30 

1
ο
 στάδιο. Η επιτροπή εξετάζει από κοινού τις 35  μελέτες από τις οποίες δεν επιλέγονται για το 

επόμενο στάδιο κρίσης οι ακόλουθες 10. 

   1ο στάδιο 

Α/Α  ΚΩΔΙΚΟΣ  

1 38 19891111NM Η πρόταση χαρακτηρίζεται από μία γεωμετρική διαμόρφωση 

χωρίς επαρκή αναφορά στον περιβάλλοντα ιστό. 

2 37 06092329GS Μη αιτιολογημένος συσχετισμός των διαμορφώσεων με τον 

υπάρχοντα ιστό που οδηγούν σε αλλοίωση του δημοσίου 

χώρου της πλατείας. 

3 24 79006850ΑΒ Η πρόταση πολλών περιμετρικών κατασκευών θεωρείται 

άστοχη ως προς την χρήση της πλατείας και διαμόρφωση 

εκτός αστικής κλίμακας. 

4 21 PO00073029 Οι επιδιωκόμενοι/ες‘διάλογοι όψεων/διαλόγων όψεις’ 

δενανταποκρίνονται πειστικά στην σχεδιαστική πρόταση. 

5 18 2312DC2008 Μορφολογικές διαμορφώσεις με εκτός κλίμακας στοιχεία για 

την πλατεία που κατατεμαχίζουν την συνέχεια της και την 

έννοια του ελεύθερου χώρου. Επίσης τεχνικά προβλήματα 

από τον διώροφο υπόγειο χώρο στάθμευσης. 

6 8 3033P75L69 Υπερβολική χρήση στεγάστρων με ιδιαίτερη διαμόρφωση 

που ανταγωνίζεται τις χουρμαδιές και αλλοίωση του 

χαρακτήρα της πλατείας με προσθήκη αλλότριας φύτευσης. 

7 4 54784633PD Η πρόταση περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες αρχιτεκτονικές ιδέες 

που δεν αξιοποιούνται επαρκώς. Τα δυο τερματικά στοιχεία 

εμποδίζουν την αντιληπτική συνέχεια του δημόσιου χώρου. 

8 2 22 K131L013 Τα ενδιαφέροντα αφηγηματικά στοιχεία της μελέτης, δεν 
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ανταποκρίνονται στον χαρακτήρα και την μορφή της πλατείας 

των 100 χουρμαδιών. 

9 1 935R42152X Η πρόταση βασίζεται κυρίωςσε στοιχεία αστικής επίπλωσης. 

Εκφράζονται επιφυλάξεις όσον αφορά το μέγεθος, τον 

αριθμό, την έκταση και την θέση των τοποθετούμενων 

φωτοβολταϊκών στεγάστρων και άλλων στοιχείων. 

10 37 06092329GS Η σαφήνεια της συνθετικής γεωμετρικής σύλληψης 

υπονομεύεται από την στοιχειώδη επεξεργασία. 

 

Λήξη συνεδρίασης: 20:30 

 

7η Συνεδρίαση 

Έναρξη συνεδρίασης: 20:45 

2
ο
 στάδιο. Η επιτροπή εξετάζει από κοινού τις υπολειπόμενες 25  μελέτες από τις οποίες δεν 

επιλέγονται για το επόμενο στάδιο κρίσης οι ακόλουθες 13:   

   2ο στάδιο 

11 5 20031812LM Εκφράζονται επιφυλάξεις για την ιδιαίτερα μεγάλη 

κλίμακα των στοιχείων της χωροκατασκευής. 

12 6 4582JC8219 Παρά την ενδιαφέρουσα ανάλυση η μεταφορά της έννοιας 

του αμμόλοφου δεν συνάδει με την έννοια της αστικής 

πλατείας. 

13 9 PH29091302 Διαπιστώνεται ασάφεια όσον αφορά τον προτεινόμενο 

χαρακτήρα πλατείας μεταξύ αστικής πλατείας και πάρκου, 

με μεγαλύτερες εκτάσεις φυτεύσεων. 

14 12 89840821DE Διαπιστώνεται υψηλός βαθμός μορφολογικής αυτονομίας 

της πρότασης από τον περιβάλλοντα χώρο, χωρίς 

ανταπόκριση στο αστικό μέτωπο ή στο Νεστορίδειο 

Μέλαθρο, με συνέπεια τον κατακερματισμό της πλατείας 

χωρίς συνοχή. 

15 13 TW10013561 Παρά την σαφή κεντρική ιδέα εκφράζονται αμφιβολίες για 

την σχεδιαστική ποιότητα του θερινού κινηματογράφου 

και του αστικού εξοπλισμού σε όλες του τις κλίμακες. 

16 16 3042031MA Η σχεδιαστική απλότητα της πρότασης συνάδει με την 

υπάρχουσα πλατεία, όμως η μελέτη δεν διαμορφώνει 

πειστικά ένα νέο αστικό χώρο με μια νέα ενδιαφέρουσα 

ταυτότητα. Θεωρείται άστοχη η διαμόρφωση ενός 

στεγάστρου στο κέντρο της πλατείας. 

17 20 02042007MA Η πρόταση χαρακτηρίζεται απότην σαφήνεια της 

κεντρικής ιδέας και την ποιότητα 

ορισμένωνεπιμέρουςστοιχείων. Ωστόσο η ιδέα αναιρείται 

από την τοποθέτηση της εισόδου /ι εξόδου του 

υπόγειουχώρου στάθμευσης στον άξονα που επιδιώκει να 

τονίσει. 

18 30 20080600TB Παρά την σαφήνεια της μελέτης υπάρχουν επιφυλάξεις για 

την επέκταση της προτεινόμενης διαμόρφωσης μέχρι τα 

όρια του διαθέσιμου χώρου και για την κλίμακα του 

προτεινόμενου υπόγειου τεχνικού έργου σε σχέση με το 

συνολικότερο αποτέλεσμα, καθώς και για τη μη 

ανταπόκριση της απαίτησης για πράσινο. 

19 31 KK06060606 Παρά την πρόθεση για ανταπόκριση στην δημιουργία ενός 

συνεχόμενου χώρου πλατείας και Νεστοριδείου Μελάθρου 
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με υποβάθμιση της πρώτης, εκφράζονται αμφιβολίες για 

τις επιλογές αρκετών συνθετικών στοιχείων (πλατφόρμες-

στέγαστρα-είσοδος χώρου στάθμευσης-δεξαμενή νερού με 

φοίνικες) σε συνάρτηση προς αυτήν. 

20 32 077739200KK Παρά την σαφήνεια της ιδέας εκφράζονται επιφυλάξεις 

για την έκταση του νερού η οποία καταλαμβάνει 

ολόκληρο το κεντρικό τμήμα της πλατείας. 

21 34 10000023AT Ο σχεδιασμός του αστικού εξοπλισμού θεωρείται 

προβληματικός. 

22 35 12345678SE Η μεγάλη επιφάνεια νερού που καταλαμβάνει όλη την 

έκταση ανάμεσα στις χουρμαδιές, ουσιαστικά καταργεί 

τον αστικό χαρακτήρα της πλατείας. Διατυπώνονται 

επίσης επιφυλάξεις σχετικά με την δυνατότητα άρτιας 

κατασκευής της πλατείας σε ανταπόκριση με την ιδέα. 

23 10 14010794MK Οι εφήμερες κατασκευές σκίασης, θα ήταν 

καλοδεχούμενες σε περιορισμένο αριθμό αλλά δεν 

μπορούν να αποτελούν μια μόνιμη λύση και ένα σύστημα 

για όλη την πλατεία και ως τέτοιες να αποτελούν τον νέο 

χαρακτήρα της πλατείας. 

 

Η επόμενη συνεδρίαση ορίζεται για την Τρίτη 1/11/2016 και ώρα 10:00. 

Λήξη συνεδρίασης: 22:45.  

 

ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

8η Συνεδρίαση 

Η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού κ. Ηλία 

Κωνσταντόπουλο, και τα μέλη κ.κ. Λητώ Ιωαννίδου, Γεωργία Καλαβρυτινού, Τσαμπίκα 

Μιχαλάκη και Γεώργιο Πανέτσο, συνήλθε στην αίθουσα του Νεστοριδείου Μελάθρου σήμερα 

Τρίτη 1/11/2016 και ώρα 9:00. Παρίσταται ο Γραμματέας των  πρακτικών των συνεδριάσεων ο κ. 

Αντώνης Ορφανός. 

3
ο
 στάδιο. Η επιτροπή εξετάζει από κοινού τις υπολειπόμενες 12 μελέτες από τις οποίες δεν 

επιλέγονται για το επόμενο στάδιο κρίσης οι ακόλουθες 3:   

   3ο στάδιο 

24 23 20082016AV Η γεωμετρική διάταξη που προκύπτει από την χάραξη των 

χουρμαδιών αποτελεί ένα ενδιαφέρον οργανωτικό στοιχείο της 

πρότασης. Εντούτοις η συνεχής πλάγια σχισμή του νερού και 

τα οδοντωτά περιγράμματα τείνουν να διακόπτουν την 

συνέχεια της πλατείας εκατέρωθεν, χωρίς να  έχουν κάποια 

ανταπόκριση προς τον περιβάλλοντα χώρο. Προβληματική 

κρίνεται η διάταξη του υπόγειου χώρου στάθμευσης. 

25  7777ΟΟ7777 Η πρόταση δημιουργεί ενδιαφέρουσες ποιότητες κατά τόπους, 

με φυτεύσεις και εκτεταμένη χρήση νερού. Εν τούτοις, οι 

διαμορφώσεις συνολικά φαίνεται να διασπούν την ενότητα της 

πλατείας και τα χρήσιμα αλλά πολύ εκτεταμένα στέγαστρα 

οπτικά τέμνουν και διακόπτουν το ευχάριστο και 

χαρακτηριστικό ύψος των χουρμαδιών.  Εκτιμάται η επιμέλεια 

του σχεδιασμού του αστικού εξοπλισμού και η επιλογή των 

γλυπτών. 

26 33 28220386AV Όλη η έκταση της πλατείας  διαμορφώνεται με ένταση 

στοιχείων που αποσπούν την προσοχή από τις χαρακτηριστικές 

υψίκορμες χουρμαδιές. 

 

Λήξη συνεδρίασης: 10:15 
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9η Συνεδρίαση 

Έναρξη συνεδρίασης: 10:30 

4
ο
 στάδιο. Η επιτροπή εξετάζει από κοινού τις υπολειπόμενες 9 μελέτες. Επίσης η επιτροπή 

εξετάζει ορισμένες από τις προτάσεις που απορρίφθηκαν σε προηγούμενες συνδριάσεις, για το 

ενδεχόμενο εκ νέου εισαγωγής τους στην κρίση. Τελικά δεν επιλέγονται για το επόμενο στάδιο 

κρίσης οι ακόλουθες 4:   

   4ο στάδιο 

27 11 0000ZN5555 Η μελέτη,βασιζόμενη σε αναλυτική προσέγγιση του αστικού 

ιστού, προτείνει την ενίσχυση του μεγάλου άξονα της πλατείας,  

την ανταπόκριση προς τα εκατέρωθεν κτίρια και το Νεστορίδειο, 

με κατάλληλες διαμορφώσεις. Ωστόσο η προτεινόμενη 

"μεταφυσική" επιφάνεια αμβλύνει την ισχύ της ιδέας του άξονα 

και δεν αντιστοιχεί στις μορφολογικές επιλογές των 

προτεινόμενων στοιχείων. 

28 28 18181818D

M 

Η μελέτη βασίζεται σε μια στοιχειώδη σύνθεση γραμμικών 

στοιχείων, εγκάρσια προς τον μεγάλο άξονα της πλατείας, με δύο 

απολήξεις, διαμορφωμένες  με κυκλικές κρηπίδες και ηλιακό 

ρολόι. Παρά την ευχάριστη ποικιλία υφών και υλικών, 

εκφράζονται αμφιβολίες αναφορικά με την δυνατότητα ενιαίας 

χρήσης της πλατείας και προσέλκυσης επισκεπτών. Επίσης, 

παρόλο που οι εγκάρσιες ζώνες υποδεικνύουν μια ποικιλία 

χρήσεων είναι εμφανής η αποδυνάμωση του κεντρικού άξονα 

που χαρακτηρίζει την πλατεία. 

29 3 21971620A

M 

Η πρόταση επιδιώκει να ανταποκριθεί θετικά σε όλες τις 

απαιτήσεις που θέτει η προκήρυξη του διαγωνισμού, με την 

έννοια της "σκηνής" η οποία όμως δεν συνάδει με τον 

χαρακτήρα του ιστορικού χώρου. Παρόλο που υπάρχουν πολλά 

επί μέρους ενδιαφέροντα στοιχεία, θεωρείται ότι η συνολική 

επεξεργασία με την νέα μεγάλη κατασκευή (πύργος –

πλατφόρμα) που δεσπόζει στο κέντρο, υπερβαίνει την αντοχή της 

κλίμακας της πλατείας.  Επίσης εκφράζονται ενστάσεις ως προς 

την θέση εισόδου / εξόδου στοχώρο στάθμευσης. 

30 26 15252779M

B 

Η πρόταση αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία, στο επίπεδο 

του εδάφους, την νέα διαμόρφωση της πλατείας. Τα κατά τόπους 

σύνολα που σχηματίζονται με την δημιουργία μικρών περιοχών 

ποικίλων φυτεύσεων και οι λεπτές χαράξεις ενός πλέγματος 

υδάτινων ρωγμών αναπτύσσονται χωρίς να επιβαρύνουν την 

πλατεία. Ωστόσο η συνεχής επανάληψη σε όλη την έκταση της 

πλατείας, χωρίς ενδιάμεσες διαβαθμίσεις δημιουργεί μια 

αίσθηση μονοτονίας. 

Οι τέσσερις αυτές μελέτες αξιολογούνται ως επιλαχούσες με την εξής σειρά 1525779MB, 

21971620ΑΜ, 18181818DM, 0000ZN5555. 

Λήξη συνεδρίασης: 12:30 

 

10η Συνεδρίαση 

Έναρξη συνεδρίασης: 12:45 

5
ο
 στάδιο. Η επιτροπή εξετάζει από κοινού τις εναπομείνασες 5 μελέτες.  

Μετά από αρχική συζήτηση διαπιστώνεται συμφωνία των μελών ως προς την συνολική 

αρχιτεκτονική αξιολόγηση. Εντούτοις τα μέλη διαφοροποιούνται ως προς την εκτιμώμενη 

βαρύτητα των επί μέρους κριτηρίων, από την οποία προκύπτει ευρύ φάσμα απόψεων σχετικά με 

την τελική κατάταξη  των προς βράβευση μελετών.  

Ακολουθεί αναλυτική συζήτηση κατά την οποία αναπτύσσεται μία διαδικασία κοινού 

προβληματισμού ως προς την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ποιότητα και την ιστορική ταυτότητα της  
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πλατείας, καθώς και τον επιθυμητό, σύμφωνα με το πνεύμα της προκήρυξης του διαγωνισμού, 

χαρακτήρα της νέας διαμόρφωσης ο οποίος θα πρέπει να συμβάλλει στην αναζωογόνηση της. 

Επαναλαμβάνεται η αξιολόγηση των μελετών που έχουν προκριθεί στο τελευταίο στάδιο και 

διαπιστώνεται ένα υψηλό γενικό επίπεδο ανταπόκρισης σε συνάρτηση με τα κριτήρια και τους 

βασικούς στόχους που έχει θέσει ο διαγωνισμός. Η διεξοδική αυτή συζήτηση οδηγεί σταδιακά σε 

σύγκλιση των διαφορετικών απόψεων.  

Ταυτόχρονα διαπιστώνεται το γεγονός ότι οι πέντε προκριθείσες προτάσεις αποδίδουν επιτυχώς το 

πνεύμα του διαγωνισμού, εστιάζοντας με έμφαση σε ποικίλα ζητήματα όπως: η αναζωογόνηση της 

πλατείας με νέες χρήσεις, η διαθεσιμότητα και ευελιξία του δημόσιου χώρου, η δυναμική σύνδεση 

με τα γειτνιάζοντα οικοδομικά τετράγωνα και δρόμους, η επικοινωνία με την παραλία, η 

ανταπόκριση προς τα γειτονικά διατηρητέα κτίσματα και την μνημειακότητα του ιστορικού χώρου 

και η οικολογική ενίσχυση και διαχείριση της περιοχής. 

Λήξη συνεδρίασης: 15:15 

 

11η Συνεδρίαση 

Έναρξη συνεδρίασης: 16:00 

Ξεκινάει η συζήτηση κατά την οποία γίνονται προτάσεις για την κατάταξη των μελετών. Με 

δεδομένη την αξιολόγηση των μελετών διατυπώνονται απόψεις για το κατά πόσο πρέπει η 

επιτροπή να παραμείνει στην απονομή των τριών βραβείων, να απονείμει μνείες ή να απονείμει 

βραβεία κατ' ισομοιρίαν. 

 Μετά από περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων και σύμφωνα με την εκτενή συζήτηση που 

προηγήθηκε, η επιτροπή καταλήγει ομόφωνα στην εξής κατάταξη: 

1ο βραβείο: Κωδικός G1016K1017 

Η πρόταση G1016K1017 εμπλουτίζει την υπάρχουσα φύτευση μετατρέποντας την σημερινή 

πλατεία σε έναν δημόσιο κήπο-πνεύμονα για την ευρύτερη περιοχή, καθώς δημιουργεί ένα 

περιβάλλον με διακριτή ταυτότητα σε σχέση με την γειτνιάζουσα παραλιακή ζώνη. Τα στοιχεία 

που περιλαμβάνει η πρόταση ενώ είναι απλά στην κατασκευή, λειτουργούν ως στοιχεία 

προσέλκυσης της προσοχής και διέγερσης των αισθήσεων με καινοφανείς τρόπους, κατάλληλους 

για χρήση από αμφότερους τους κατοίκους και επισκέπτες  του νησιού. Η αξιοποίηση του νερού 

στις τρεις "πλατείες", γίνεται με τρόπο που εξασφαλίζει ποικιλία εντυπώσεων σε συνάρτηση με τα 

γειτνιάζοντα κτίρια, ενώ επιτρέπει την πραγματοποίηση διαφορετικών εκδηλώσεων. Η επιτροπή 

εκτιμά επίσης το συγκριτικά χαμηλό κόστος της πρότασης και την δυνατότητα υλοποίησης σε 

φάσεις. 

2ο βραβείο: Κωδικός KV26102014 

Η πρόταση KV26102014 ανταποκρίνεται στη σημερινή χάραξη της πλατείας και εντάσσει στην 

υπάρχουσα διάταξη των 100 χουρμαδιών μια αρθρωμένη ακολουθία από πάγκους και πεζούλια, 

ενώ αναπτύσσεται κατά μήκος σε τρεις ενότητες ακολουθώντας τον άξονα που χαρακτηρίζει την 

πλατεία. Στοιχεία αστικού εξοπλισμού, διαχρονικής αισθητικής, προσφέρουν στην περιοχή 

δυνατότητα χώρων καθιστικού και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που προσελκύει τους επισκέπτες. 

Η υποβάθμιση του κεντρικού τμήματος της πλατείας προσδίδει οικειότητα στους διαμορφωμένους 

χώρους ανάπαυλαςκαι η χρήση του νερού βελτιώνει το μικροκλίμα της. Θεωρείται ότι ο 

χαρακτήρας της πρότασης συνάδει απόλυτα με το σημαντικό ιστορικό ύφος της πλατείας το οποίο 

και ανανεώνει. 

3ο βραβείο: Εξ αιτίας των πολύ διαφορετικών προσεγγίσεων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην νέα 

διαμόρφωση της πλατείας, προτείνονται τρία ισότιμα τρίτα βραβεία. Για τον λόγο αυτό, η 

κριτική επιτροπή εκφράζει την ευχή να αυξήσει ο αγωνοθέτης το ποσόν που διατίθεται για το 3ο 

βραβείο μέχρι του ποσού του 2ου.Τα τρία τρίτα βραβεία, κατ’ αύξουσα σειρά κωδικού αριθμού 

συμμετοχής είναι: 

3ο βραβείο: Κωδικός 54919738FC 

Η μελέτη 54919738FC αποτελεί τολμηρή πρόταση διασύνδεσης της πλατείας με την περιοχή του 

ενυδρείου και την παραλιακή λεωφόρο από την πλευρά αυτή. Η δυναμική είσοδος που συνεχίζεται 

ομαλά με ρέουσες διαδρομές στο επίπεδο της πλατείας, διαλέγεται επιτυχώς με την ανατολική 

πλευρά της πλατείας, με τα υπάρχοντα ξενοδοχεία και με την προτεινόμενη διαπλάτυνση προς το 

Νεστορίδειο Μέλαθρο. Η μελέτη προσφέρει δυνατότητες δυναμικής πρόσληψης του χώρου από 
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ένα άλλο επίπεδο χωρίς ωστόσο να δίνεται έμφαση στην δυτική πλευρά και στα διατηρητέα κτίρια 

της πλατείας. 

3ο βραβείο: Κωδικός CH64237154 

Η μελέτη CH64237154 επεξεργάζεται και αναδεικνύει τον βασικό γραμμικό άξονα της πλατείας 

και τονίζει τον επιμήκη ελεύθερο χώρο που αναπτύσσεται μεταξύ των 100 χουρμαδιών. Με 

επαναλαμβανόμενες, ρυθμικές διατάξεις υπαιθρίων καθιστικών και με την χρήση νερού 

επιτυγχάνεται η προσέγγιση επισκεπτών στον χώρο με έναν ήπιο και γοητευτικό τρόπο, 

επιτρέποντας να αναδειχθούν οι χουρμαδιές ως χαρακτηριστικό στοιχείο πρασίνου της πλατείας. Η 

χρήση του τοπικού πωρόλιθου στο δάπεδο συμβάλλει στον συσχετισμό με τα διατηρητέα κτίρια. 

Κρίνεται περιττή η πρόταση κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης καθ’ όλη την έκταση της 

πλατείας, οι τεχνικές συνέπειες του οποίου δεν αναγνωρίζονται στην επιφάνεια της πλατείας. 

3ο βραβείο: Κωδικός XX1001193 

Η μελέτη XX1001193συντίθεται από περιορισμένο αριθμό στοιχείων τα οποία διατρέχουν την 

έκταση της πλατείας, ενώ στο δάπεδο επισημαίνονται διακριτές περιοχές για ειδικές χρήσεις και 

χώρους φύτευσης. Η διαμόρφωση λαμβάνει μέριμνα ώστε η επιφάνεια της πλατείας να μπορεί να 

δεχθεί ικανό αριθμό σταθμευμένων οχημάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πολλαπλά 

εισαγόμενα προγράμματα που μπορούν να συνεισφέρουν στην αναζωογόνηση της πλατείας σε 

συνδυασμό με τις προτεινόμενες κατασκευές. Επίσης υπάρχει συνεπής ανταπόκριση με τον 

τεθέντα στόχο της μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος του χώρου. 

Λήξη συνεδρίασης: 18:30 

 

12η Συνεδρίαση 

Έναρξη συνεδρίασης: 18:45 

Αποσφράγιση των φακέλων και έλεγχος των εγγράφων εκπλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων 

συμμετοχής των μελετητών στους οποίους απονεμήθηκαν βραβεία. Μετά την αποσφράγιση  των 

φακέλων οι αρχιτέκτονες των μελετών που βραβεύτηκαν είναι: 

 

1ο βραβείο 

Η μελέτη με κωδικό αριθμό G1016K1017 

Αρχιτέκτονες: Θωμίδου Άλκηστις-Αθανασία  

Συνεργάτες: Gianmaria Socci, Giulia Domeniconi 

2ο βραβείο 

Η μελέτη με κωδικό αριθμό KV26102014  

Αρχιτέκτονες: Βασίλειος Βασιλόπουλος, Χαρίλαος Παπαευστρατίου 

3ο βραβείο (Ένα από τρία ισότιμα κατά αύξοντα κωδικό αριθμό συμμετοχής) 

Η μελέτη με κωδικό αριθμό 54919738FC  

Αρχιτέκτονες: Ελένη Εμμανουλοπούλου, Ιωάννης Φραγκάκης  

Συνεργάτες: Λαμπρινή Λύρου (Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής), Παναγιώτη Χόνδρου (Φοιτητής 

Αρχιτεκτονικής) 

3ο βραβείο (Ένα από τρία ισότιμα κατ' αριθμιτική / αλφαβητική σειρά)  

Η μελέτη με κωδικό αριθμό CH64237154 

Αρχιτέκτονες: Ευάγγελος-Μάριος Λιάρος, Ευθυμία -Ειρήνη Τσιανάκα, Νικόλαος-Ορφέας 

Χαιρέτης, Θωμάς Χολέβας 

Σύμβουλος: Νικόλαος Γρυλλάκης Πολ. Μηχανικός 

3ο βραβείο (Ένα από τρία ισότιμα κατ' αριθμιτική / αλφαβητική σειρά) 

Η μελέτη με κωδικό αριθμό ΧΧ10011193  

Αρχιτέκτονες: Ξανθή Σωτηράκη, Έλλη Καρυάτη, Δανάη Μαυρίδου  

Συνεργάτης: Χρυσή Σωτηράκη (Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής) 

 

Λήξη συνεδρίασης: 20:30 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

13
η
 Συνεδρίαση  
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Η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού κ. Ηλία 

Κωνσταντόπουλο, και τα μέλη κ.κ. Λητώ Ιωαννίδου, Γεωργία Καλαβρυτινού, Τσαμπίκα 

Μιχαλάκη και Γεώργιο Πανέτσο, συνήλθε στην αίθουσα του Νεστοριδείου Μελάθρου σήμερα 

Τετάρτη 2/11/2016 και ώρα 9:00. Παρίσταται ο Γραμματέας των  πρακτικών των συνεδριάσεων ο 

κ. Αντώνης Ορφανός. 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών αναγιγνώσκονται τα πρακτικά και υπογράφονται από τα μέλη 

της επιτροπής. 

Λήξη συνεδρίασης: 11:00 

 

14η Συνεδρίαση 

Έναρξη συνεδρίασης: 13:00 

Η κριτική επιτροπή συνέταξε το συγκεντρωτικό πρακτικό του διαγωνισμού το οποίο μονογράφηκε 

από όλα τα μέλη. 

Η κριτική επιτροπή παροτρύνει ένθερμα τον αγωνοθέτη να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου 

με βάση την βραβευθείσα μελέτη. Επίσης θεωρεί μη σκόπινη την κατασκευή υπόγειου χώρου 

στάθμευσης. 

Λήξη συνεδρίασης: 14:00 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Τις εισηγήσεις  με αρ. πρωτ.: 2/99434/24-11-2016 του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 

μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42 Α’/2005) όπως 

ισχύει 

 Την υπ. αριθμ. Οικ. 26804/16.06.2011 (ΦΕΚ 1427 Β’) απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ    

«Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών μελετών με απονομή 

βραβείων» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 22186/4.05.2012 απόφαση της 

Υπουργού ΠΕΚΑ 

 Τον Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων 

περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (ΦΕΚ 32 Α’/2011) 

 Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ (ΦΕΚ 64 Α’/16-03-2007) όπως ισχύει 

 Το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α’/2006) 

όπως ισχύει 

 Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 

 Το Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Φ.Ε.Κ. 40Α΄/2010) όπως ισχύει 

 Την υπ. αριθμ. 328/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου για την 

έγκριση της διενέργειας Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με Ανοικτή διαδικασία για 

την «Ανάπλαση Πλατείας Χαρίτου (ΕΚΑΤΟ ΧΟΥΡΜΑΔΙΕΣ)» και την έγκριση θέσπισης 

Αρχιτεκτονικών Βραβείων συνολικού ύψους 20.000€ ως εξής: 1ο Βραβείο (45%) 9.000€, 

2ο Βραβείο (33%) 6.600€, 3ο Βραβείο (22%) 4.400€ 

 Την υπ. αριθμ. 178/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου για την 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης και προδιαγραφών του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 

ιδεών «Ανάπλαση της πλατείας Χαρίτου (Εκατό Χουρμαδιές)» 

 Την υπ. αριθμ. 280/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου για την 

τροποποίηση της υπ. αριθμ. 178/2016 απόφασης οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης 
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προκήρυξης και προδιαγραφών του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών «Ανάπλαση της 

Πλατείας Χαρίτου (Εκατό Χουρμαδιές) » και την έγκριση εκ νέου της προκήρυξης και των 

προδιαγραφών του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών «Ανάπλαση της Πλατείας Χαρίτου 

(Εκατό Χουρμαδιές) »    

 Την υπ. αριθμ. 77/04.04.2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου για 

την έγκριση της δέσμευσης πίστωσης ποσού 20.000€ για το έτος 2016 με Κ.Α.Ε. 30-

7412.0066 

 Το υπ. αριθμ. 16/59448/20.07.2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

του Δήμου Ρόδου προς το ΥΠΑΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ) για τον ορισμό μελών και 

αναπληρωτών μελών κριτικής επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για την 

«Ανάπλαση της πλατείας Χαρίτου (Εκατό Χουρμαδιές)» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 

ιδεών για την «Ανάπλαση της Πλατείας Χαρίτου (Επτά Χουρμαδιές)»  και  

Β) Επικυρώνει  το αποτέλεσμα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την ανάπλαση της 

πλατείας Χαρίτου. Απονέμονται το  πρώτο βραβείο, το δεύτερο βραβείο και τα τρία τρίτα βραβεία 

κατ' ισομοιρίαν ως εξής: 

1ο βραβείο - Η μελέτη με κωδικό αριθμό G1016K1017 

Αρχιτέκτονες: Θωμίδου Άλκηστις-Αθανασία  

Συνεργάτες: Gianmaria Socci, Giulia Domeniconi 

2ο βραβείο - Η μελέτη με κωδικό αριθμό KV26102014  

Αρχιτέκτονες: Βασίλειος Βασιλόπουλος  

Συνεργάτης: Χαρίλαος Παπαευστρατίου 

3ο βραβείο (Ένα από τρία ισότιμα κατά αύξοντα κωδικό αριθμό συμμετοχής) - Η μελέτη με 

κωδικό αριθμό 54919738FC  

Αρχιτέκτονες: Ελένη Εμμανουλοπούλου, Ιωάννης Φραγκάκης  

Συνεργάτες: Λαμπρινή Λύρου (Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής), Παναγιώτης Χόνδρος (Φοιτητής 

Αρχιτεκτονικής) 

3ο βραβείο (Ένα από τρία ισότιμα κατά αύξοντα κωδικό αριθμό συμμετοχής) - Η μελέτη με 

κωδικό αριθμό CH64237154 

Αρχιτέκτονες: Ευάγγελος-Μάριος Λιάρος, Ευθυμία -Ειρήνη Τσιανάκα, Νικόλαος-Ορφέας 

Χαιρέτης, Θωμάς Χολέβας 

Σύμβουλος: Νικόλαος Γρυλλάκης Πολ. Μηχανικός 

3ο βραβείο (Ένα από τρία ισότιμα κατά αύξοντα κωδικό αριθμό συμμετοχής) - Η μελέτη με 

κωδικό αριθμό ΧΧ10011193  

Αρχιτέκτονες: Ξανθή Σωτηράκη, Έλλη Καρυάτη, Δανάη Μαυρίδου  

Συνεργάτης: Χρυσή Σωτηράκη (Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής) 

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)          Απόφ. 483/2016  (Α.Δ.Α: Ω43ΖΩ1Ρ-3ΧΒ) 

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης δαπάνης και απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων 

προπληρωμής τιμολογίων πάγιας προκαταβολής, Τοπικών και Δημοτικών 

Κοινοτήτων Δήμου Ρόδου.  

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 

2/100274/28-11-2016 ) 

ο Πρόεδρος, εν συνεχεία, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  του 

τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 

2/100274/28.11.2016,  ως κατωτέρω: 

 
«Θέμα:΄Εγκριση σχετικής δαπάνης (παρ.5,αρ.3 ΒΔ 17/5-15/6/1959) για την υποβολή 

τιμολογίων πάγιας προκαταβολής. 
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    Κύριε Πρόεδρε της Οικονομικής Επιτροπής 

    Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται Τ.Δ.Α, Α.Π.Υ, Τ.Π.Υ τοπικών ενοτήτων που 

εκδόθηκαν για έκτακτες ανάγκες και πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή. 

 
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΑΞΙΑ 

Τ.Δ.Α.9948 

(14/11/16) 

ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

  239,32 

Τ.Δ.Α.9949 

(14/11/16) 

ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

 

70-6672.0008 

 

  131,19 

ΣΥΝΟΛΑ 

 

      370,51 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τα 

παραπάνω παραστατικά δαπανών.»        
 

Συνημμένα: 

1. Φωτοτυπίες των τιμολογίων 

«ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ» 

 
(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κου Διακοσταματίου Σάββα 

και του Προϊσταμένου του τμήματος προμηθειών κου Αντωνάτου Γεράσιμου» 

 

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

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με 

αρ. πρωτ.: 2/100274/28-11-2016  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

 
και εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή συνολικού 

ποσού 370,51€, από τους υπολόγους διαχειριστές των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του 

Δήμου Ρόδου, όπως αυτές αναφέρονται στην σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της 

Δ/νσης Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/100274/28-11-2016  για την έκδοση ισόποσων χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, 

ήτοι: 

 
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΑΞΙΑ 

Τ.Δ.Α.9948 

(14/11/16) 

ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 

ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

  239,32 

Τ.Δ.Α.9949 

(14/11/16) 

ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

 

70-6672.0008 

 

  131,19 

ΣΥΝΟΛΑ       370,51 



71 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)          Απόφ. 484/2016  (Α.Δ.Α: 7Φ8ΥΩ1Ρ-Λ6Τ) 

Ορισμός μελών επιτροπής για την Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) με χρήση του χρηματοδοτικού εργαλείου της Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) 
(Εισήγηση Δημάρχου Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/100497/28-11-2016 ) 

 

Ο Πρόεδρος, εν συνεχεία, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του αυτοτελούς  

τμήματος Δημάρχου με αρ. πρωτ.: 2/100497/28.11.2016,  ως κατωτέρω: 

 
«Θέμα: Διάθεση πίστωσης για την Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

(ΣΒΑΑ) με χρήση του χρηματοδοτικού εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης 

(ΟΧΕ) 

Σχετ.: α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3463/2016. 

β) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.  

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Νοτίου Αιγαίου περιλαμβάνει την εφαρμογή 

του εργαλείου της ΟΧΕ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ), βάσει στόχων, κατευθύνσεων και 

κριτηρίων του ΣΕΣ, που αφορά επί της ουσίας την πόλη της Ρόδου. 

Για την υποβολή της αίτησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από τον Δήμο Ρόδου θα πρέπει να 

εκπονηθεί μία Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) με χρήση του χρηματοδοτικού 

εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης 

(Α΄στάδιο). Εφόσον εγκριθούν τα ανωτέρω, ο Δήμος Ρόδου θα μπορέσει σε επόμενο στάδιο (Β΄ 

στάδιο) να υποβάλλει Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης της ΟΧΕ και να εκκινήσει την υλοποίηση των 

σχετικών παρεμβάσεων αντλώντας τους πόρους που αιτήθηκε από τα αντίστοιχα ταμεία (ΕΚΤ, 

ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ). 

Τα παραπάνω μπορούν να γίνουν μόνο σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη που θα διαθέτει 

την ανάλογη εμπειρία και τεχνογνωσία και γνώση της περιοχής της Ρόδου. 

Για τη δαπάνη της παραπάνω υπηρεσίας έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2016 ο κ.α.ε. 

70-7413.0009 «Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) με χρήση του 

χρηματοδοτικού εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)» ποσού 24.800 ευρώ. 

Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία κατάρτισης της  

παραπάνω Στρατηγικής μελέτης, παρακαλούμε όπως προβείτε: 

1) Στη διάθεση πίστωσης ποσού 24.800 ευρώ εις βάρος του  κ.α.ε. 70-7413.0009 «Εκπόνηση 

Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) με χρήση του χρηματοδοτικού εργαλείου 

της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)» 

2) Στον  Ορισμό Επιτροπής για την εξέταση προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση της 

παραπάνω υπηρεσίας, από του κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου: 

Α) κα. Μαρία Κολεζάκη του Νικολάου, ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, μόνιμη υπάλληλος και 

Προϊσταμένη της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης, ως πρόεδρος της επιτροπής, με 

αναπληρωτή της τον κ. Κωνσταντίνο Παρσωτάκη του Γεωργίου, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, 

μόνιμο υπάλληλο του Τμήματος Ποιότητας Αποτελεσματικότητας και Οργάνωσης, της 

Δ/νσης Προγρ/σμού και Οργάνωσης. 

Β) κ. Γεράσιμο Αντωνάτο του Κων/νου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με αναπληρωτή του 

τον κ. Νικόλαο Αφαντενό του Παναγιώτη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μόνιμοι υπάλληλοι 

του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Γ) κα. Παρασκευή Μωραΐτου του Αθανασίου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με αναπληρωτή 

της την κα. Ευφημία Αρνά του Αθηνόδωρου, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, μόνιμοι 

υπάλληλοι του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Δ/νσης Προγραμματισμού 

και Οργάνωσης.» 
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(Ακολουθεί η υπογραφή του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτιου» 

 

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

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 την εισήγηση του τμήματος Δημάρχου με αρ. πρωτ.: 2/100497/28-11-2016  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη για την εξέταση προσφορών 

για την απ’ ευθείας ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας, ως κατωτέρω: 

 

Α) κα. Μαρία Κολεζάκη του Νικολάου, ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, μόνιμη υπάλληλος και 

Προϊσταμένη της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης, ως πρόεδρος της επιτροπής, με 

αναπληρωτή της τον κ. Κωνσταντίνο Παρσωτάκη του Γεωργίου, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, 

μόνιμο υπάλληλο του Τμήματος Ποιότητας Αποτελεσματικότητας και Οργάνωσης, της Δ/νσης 

Προγρ/σμού και Οργάνωσης. 

 

Β) κ. Γεράσιμο Αντωνάτο του Κων/νου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με αναπληρωτή του τον κ. 

Νικόλαο Αφαντενό του Παναγιώτη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μόνιμοι υπάλληλοι του 

Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Γ) κα. Παρασκευή Μωραΐτου του Αθανασίου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με αναπληρωτή της 

την κα. Ευφημία Αρνά του Αθηνόδωρου, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, μόνιμοι υπάλληλοι του 

Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης 

 

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

αριθ. 474/2016  (ΑΔΑ: 7ΒΗΓΩ1Ρ-ΘΟΤ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση 

ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις στον σχετικό Κ.Α., που έχει 

επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται 

στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του 

Υπουργείου Οικονομικών.  

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 (Εκτός ημερήσιας διάταξης)           Απόφ. 485/2016  (Α.Δ.Α: 60ΑΘΩ1Ρ-Β7Γ) 

Έγκριση αποζημίωσης των μελών της Κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού Ιδεών για την «Ανάπλαση της Πλατείας Χαρίτου (ΕΚΑΤΟ 

ΧΟΥΡΜΑΔΙΕΣ)» στη Ρόδο 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 

16/100633/29-11-2016) 

Ο Πρόεδρος, εν συνεχεία, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αρ. πρωτ.: 2/100633/29.11.2016,  ως κατωτέρω: 

 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση αποζημίωσης των μελών της Κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού Ιδεών για την «Ανάπλαση της Πλατείας Χαρίτου (ΕΚΑΤΟ ΧΟΥΡΜΑΔΙΕΣ)» 

στη Ρόδο 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν :  

1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 

μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42
 
Α’/2005) όπως ισχύει 
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2. Την υπ. αριθμ. Οικ. 26804/16.06.2011 (ΦΕΚ 1427 Β’) απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ    «Νέο 

πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» όπως 

αυτή τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 22186/4.05.2012 απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ 

3. Τον Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων 

περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (ΦΕΚ 32
 
Α’/2011) 

4. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ (ΦΕΚ 64
 
Α’/16-03-2007) όπως ισχύει 

5. Το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114
 
Α’/2006) όπως 

ισχύει 

6. Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – 

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 

7. Το Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Φ.Ε.Κ. 40Α΄/2010) όπως ισχύει 

8. Την υπ. αριθμ. 328/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου για την 

έγκριση της διενέργειας Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με Ανοικτή διαδικασία για την 

«Ανάπλαση Πλατείας Χαρίτου (ΕΚΑΤΟ ΧΟΥΡΜΑΔΙΕΣ)» και την έγκριση θέσπισης 

Αρχιτεκτονικών Βραβείων συνολικού ύψους 20.000€ ως εξής: 1
ο
 Βραβείο (45%) 9.000€, 2

ο
 

Βραβείο (33%) 6.600€, 3
ο
 Βραβείο (22%) 4.400€ 

9. Την υπ. αριθμ. 178/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου για την 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης και προδιαγραφών του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών 

«Ανάπλαση της πλατείας Χαρίτου (Εκατό Χουρμαδιές)» 

10. Την υπ. αριθμ. 280/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου για την 

τροποποίηση της υπ. αριθμ. 178/2016 απόφασης οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης 

προκήρυξης και προδιαγραφών του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών «Ανάπλαση της 

Πλατείας Χαρίτου (Εκατό Χουρμαδιές) » και την έγκριση εκ νέου της προκήρυξης και των 

προδιαγραφών του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών «Ανάπλαση της Πλατείας Χαρίτου 

(Εκατό Χουρμαδιές) »    

11. Την υπ. αριθμ. 77/04.04.2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου για την 

έγκριση της δέσμευσης πίστωσης ποσού 20.000€ για το έτος 2016 με Κ.Α.Ε. 30-7412.0066 για 

τα βραβεία 

12. Την υπ. αριθμ. 571/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου η οποία αφορά την 

αύξηση πίστωσης του κωδικού ΚΑ 00-6423 με τίτλο ‘Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

τρίτων’ από τον οποίο θα γίνει η αποζημίωση των μελών της Κριτικής Επιτροπής  

13. Το υπ. αριθμ. 16/59448/20.07.2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του 

Δήμου Ρόδου προς το ΥΠΑΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ) για τον ορισμό μελών και αναπληρωτών 

μελών κριτικής επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για την «Ανάπλαση της 

πλατείας Χαρίτου (Εκατό Χουρμαδιές)» 

14. Το υπ. αριθμ. 37439/01.08.2026 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη 

συγκρότηση κριτικής επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για την «Ανάπλαση 

της πλατείας Χαρίτου (Εκατό Χουρμαδιές)» στη Ρόδο με συνημμένο το από 29.07.2016 

πρακτικό κλήρωσης με το οποίο ορίστηκαν τα τακτικά, αναπληρωματικά και επιλαχόντα μέλη 

της κριτικής επιτροπής.  

15. Το υπ. αριθμ. 516/29.09.2016 ΦΕΚ, ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ., αριθμ. απόφασης 673 περί 

‘Συγκρότησης Κριτικής Επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για την Ανάπλαση 

της Πλατείας Χαρίτου (Εκατό Χουρμαδιές)’ 

16. Το υπ. αριθμ. 16/92630/03.11.2016 Συγκεντρωτικό πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής του 

‘Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την ανάπλαση της πλατείας Χαρίτου’ 

17. Το υπ. αριθμ. 16/92642/03.11.2016 Αναλυτικό πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής του 

‘Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την ανάπλαση της πλατείας Χαρίτου’ 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει: 

Την έγκριση της αποζημίωσης των μελών της Κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού Ιδεών για την «Ανάπλαση της Πλατείας Χαρίτου (ΕΚΑΤΟ ΧΟΥΡΜΑΔΙΕΣ) » οι 

οποίοι ήρθαν από Αθήνα, πραγματοποίησαν 14 συνολικά συνεδριάσεις από τις 31 Οκτωβρίου 

2016 έως τις 2 Νοεμβρίου 2016 στο Νεστορίδειο Μέλαθρο, ως εξής:  
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 Κωνσταντόπουλος Ηλίας, πρόεδρος  

Αεροπορικό Εισιτήριο:     219,48e 

Διαμονή:      191,00e 

Αποζημίωση:14 συνεδριάσεις x 30 e =   420,00e  

Έξοδα εστίασης:         51,10e 

Έξοδα μετακίνησης (ταξί):        24,39e 

Σύνολο:      905,97e 

 Πανέτσος Γεώργιος  

Αεροπορικό Εισιτήριο:              295,36e   

Διαμονή:       171,00e  

 Αποζημίωση: 14 συνεδριάσεις x 20 e =   280,00e  

Έξοδα εστίασης:          13,30e                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Σύνολο:                                                 759,66e 

 Καλαβρυτινού Γεωργία  

Αεροπορικό Εισιτήριο:     233,48e 

Διαμονή:       228,00e 

Αποζημίωση: 14 συνεδριάσεις x 20 e =   280,00e 

Έξοδα εστίασης:       23,90e 

Σύνολο:      765,38e    

 Ιωαννίδου Λητώ  

Αεροπορικό Εισιτήριο:    180,00 e 

Διαμονή:       191,00e 

Αποζημίωση:14 συνεδριάσεις x 20 e =   280,00e 

Έξοδα εστίασης:       15,80e 

Σύνολο:      666,80e 

Η κάλυψη της δαπάνης για την αποζημίωση των μελών της κριτικής επιτροπής θα γίνει από τον 

ΚΑ 00-6423.» 

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

Αθηνόδωρου και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ.Κολιάδη Θεοδόση» 

 

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

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την εισήγηση του Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/100633/29-11-2016  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

 

Να εγκρίνει την αποζημίωση των μελών της Κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού Ιδεών για την «Ανάπλαση της Πλατείας Χαρίτου (ΕΚΑΤΟ ΧΟΥΡΜΑΔΙΕΣ)», οι 

οποίοι ήρθαν από Αθήνα, πραγματοποίησαν 14 συνολικά συνεδριάσεις από τις 31 Οκτωβρίου 

2016 έως τις 2 Νοεμβρίου 2016 στο Νεστορίδειο Μέλαθρο, ως εξής:  

 Κωνσταντόπουλος Ηλίας, πρόεδρος  

Αεροπορικό Εισιτήριο:     219,48€ 

Διαμονή:      191,00€ 

Αποζημίωση:14 συνεδριάσεις x 30 e =   420,00€  

Έξοδα εστίασης:         51,10€ 

Έξοδα μετακίνησης (ταξί):        24,39€ 

Σύνολο:      905,97€ 

 Πανέτσος Γεώργιος  

Αεροπορικό Εισιτήριο:              295,36€  

Διαμονή:      171,00€  

 Αποζημίωση: 14 συνεδριάσεις x 20 e =   280,00€  

Έξοδα εστίασης:         13,30€                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Σύνολο:                                                  759,66€ 
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 Καλαβρυτινού Γεωργία  

Αεροπορικό Εισιτήριο:     233,48€ 

Διαμονή:       228,00€ 

Αποζημίωση: 14 συνεδριάσεις x 20 e =   280,00€ 

Έξοδα εστίασης:       23,90€ 

Σύνολο:      765,38€    

 Ιωαννίδου Λητώ  

Αεροπορικό Εισιτήριο:    180,00€ 

Διαμονή:       191,00€ 

Αποζημίωση:14 συνεδριάσεις x 20 e =   280,00€ 

Έξοδα εστίασης:       15,80€ 

Σύνολο:      666,80€ 

Η κάλυψη της δαπάνης για την αποζημίωση των μελών της κριτικής επιτροπής θα γίνει από τον 

ΚΑ 00-6423. 

 

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                                                    

 

 Σάββας Διακοσταματίου                                                                      

       Αντιδήμαρχος                                                                                                            

                                                                                                                           

                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Κορωναίος Ιωάννης  

2. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

3. Ψυλλάκης Βασίλειος  

4. Μουτάφης Δήμος - Μιχαήλ 

5. Κυριαζής Στέφανος  

6. Παρδαλός Στέργος  

7. Μανωλάκης Αλέξανδρος 

 


