
   

 1 

 
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: 45/16-10-2017  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Δευτέρα  16 Οκτωβρίου 2017 και 

ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 147/5-3-2017 «περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 

του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) και 95 του Ν.3463/2006, την αριθ. 811/14-3-2017 «περί του ορισμού & 

ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ.: 2/83935/12-10-2017, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και 

σύμφωνα με την παρ. 6  του άρθρο 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. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 3. Σταυρή Μιχαήλ, 4. Ψυλλάκη 

Βασίλειο, 5. Δράκο Στέφανο. 6. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 7. Σαρικά Γεώργιο, 8. Χατζηλαζάρου Μαρία 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μουτάφη Δήμο -Μιχαήλ (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 1
ο
 αναπληρωματικό 

μέλος της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 2. Παρασκευάς Δημήτριος,  (δικ/νος), ο οποίος 

αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Σαρικά Γεώργιο,  3. Καραγιάννη 

Μαρία (δικ/νη), η οποία αναπληρώνεται από το 1
ο
 αναπληρωματικό μέλος της  μειοψηφίας κ. Σαρρή - 

Υψηλάντη Σταματία, η οποία αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 4. Κασσανή Ευγένιο 

(δικ/νος),  ο οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Τοκούζη 

Παναγιώτη, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 5. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο 

(δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 4
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Χατζηλαζάρου 

Μαρία, ελλείψει άλλων μελών της μειοψηφίας, 

παρόντων επίσης, της Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μακρή Τριανταφυλλιάς και της κ. 

Καρτάνου Παρασκευή, υπαλλήλων του τμήματος διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου, του Προϊσταμένου Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία και των Νομικών Συμβούλων του Δήμου 

Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριου και του κ. Στάγκα Εμμανουήλ, 

 

  
 

ΘΕΜΑ                                                                                   Aπόφ.Αρ.  592 / 2017 (ΑΔΑ: ΩΥΥΜΩ1Ρ-Ξ9Χ) 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα μέλη 

της Επιτροπής για την ύπαρξη τεσσάρων κατεπειγόντων θεμάτων όπου σύμφωνα με διευκρινιστική 

εγκύκλιο στον νόμο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να 

συζητηθούν μετά από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια 

διάταξη και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις:  

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Αποδοχή δωρεάς ενός καινούργιου φορτηγού με γερανό και αρπάγη από την Κοινοπραξία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» για τον ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου.» 

 (Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 

2/84287/13.10.2017) 

2. Παραίτηση από άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμό 233/2017 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης 

Ειρηνοδίκη Ρόδου Μαρίας Σκανδάλη, που εξέδωσε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ 

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ».  

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δ. Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριου με αρ. 

πρωτ.2/84429/16-10-2017) 

3. Παραίτηση από άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμό 218/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδίκη 

Ρόδου Παναγιώτη Σίσκου, που εξέδωσε η Ευαγγελία χήρα Αγαπητού Στεφάνου. 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δ. Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριου με αρ. 

πρωτ.2/84427/16-10-2017) 

4. Λήψη απόφασης για την μη αναπροσαρμογή Τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ρόδου 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/84639/16-10-2017) 

Τα παραπάνω θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα προκειμένου να προχωρήσουν έγκαιρα οι όλες διαδικασίες 

για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

ανωτέρω θεμάτων,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω τεσσάρων κατεπειγόντων θεμάτων στην 45
η
 τακτική συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, ως θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία θα συζητηθούν μετά από την έναρξη 

της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη, και θα λάβει για αυτά τις 

σχετικές αποφάσεις, ως εξής: 

1.Αποδοχή δωρεάς ενός καινούργιου φορτηγού με γερανό και αρπάγη από την Κοινοπραξία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» για τον ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου.» 

2.Παραίτηση από άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμό 233/2017 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης 

Ειρηνοδίκη Ρόδου Μαρίας Σκανδάλη, που εξέδωσε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ 

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ».  

3.Παραίτηση από άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμό 218/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδίκη 

Ρόδου Παναγιώτη Σίσκου, που εξέδωσε η Ευαγγελία χήρα Αγαπητού Στεφάνου. 

4. Λήψη απόφασης για την μη αναπροσαρμογή Τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ρόδου 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1o                                      Aπόφ. Αρ. Ορθή Επανάληψη 593 / 2017 (ΑΔΑ: Ω9ΩΕΩ1Ρ-2Ε7) 

Έγκριση για τις ανατροπές πιστώσεων οικονομικού έτους 2017 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/83663/12-10-2017) 
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Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ. 2/83663/12-10-2017
 
η οποία έχει  ως εξής:   

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  πίνακα  Αποφάσεων ανατροπών  υποχρέωσης  οικονομικού έτους 2017.  

Πίνακας για αποφάσεις ανατροπών υποχρέωσης  σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος  80/2016 . 

Πίνακας ανατροπών  

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Συντήρηση  15-6265.0003 Συντήρηση και καθαρισμός μοκετών και 

κουρτινών    
-5.988,38 

2 Έργο  70-7331.0022 Ολοκλήρωση όψεων Εθνικού Θεάτρου      -250.000,00 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και του προϊσταμένου 

λογιστηρίου κου Καράμπη Ηλία) 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη για την ύπαρξη συμπληρωματικών ανατροπών 

υποχρέωσης που πρέπει να προστεθούν στην αρχική εισήγηση λόγω του ότι θα διευκολύνουν την ομαλή 

λειτουργία του λογιστηρίου. Ο συμπληρωματικός πίνακας ανατροπών είναι σύμφωνα με τον αριθμ. πρωτ. 

2/84818/16-10-2017 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών:  
 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Τρόφιμα  15-6481.0001 Τρόφιμα παιδικών σταθμών  -17.318,28 

2 Δαπάνες  15-6481.0007 Δαπάνες  σίτισης Κέντρου Ημερήσιας 

Φροντίδας  Ηλικιωμένων  
  -516,64 

3 Δαπάνες  60-7341.0008 Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών 

θυμάτων βίας  
  -516,64 

4 Δαπάνες 60-6718.0001 Δομή παροχής συσσιτίου και κοινωνικό 

φαρμακείο Δήμου Ρόδου 
-109.000,00 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Τις  εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. Πρωτ. 2/83663/12-10-2017 και 

2/84818/16-10-2017  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και προχωρά στις ανατροπές πιστώσεων στους σχετικούς Κ.Α., 

προϋπολογισμού 2017, οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων 

όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ως 

ακολούθως: 
   
Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Συντήρηση  15-6265.0003 Συντήρηση και καθαρισμός μοκετών και 

κουρτινών    
-5.988,38 

2 Έργο  70-7331.0022 Ολοκλήρωση όψεων Εθνικού Θεάτρου      -250.000,00 
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3 Τρόφιμα  15-6481.0001 Τρόφιμα παιδικών σταθμών  -17.318,28 

4 Δαπάνες  15-6481.0007 Δαπάνες  σίτισης Κέντρου Ημερήσιας 

Φροντίδας  Ηλικιωμένων  
  -516,64 

5 Δαπάνες  60-7341.0008 Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών 

θυμάτων βίας  
  -516,64 

6 Δαπάνες 60-6718.0001 Δομή παροχής συσσιτίου και κοινωνικό 

φαρμακείο Δήμου Ρόδου 
-109.000,00 

 

 

 
ΘΕΜΑ 2o                                                                                Απόφ. Αρ:  594 / 2017 (ΑΔΑ: 7ΗΟΝΩ1Ρ-ΓΞΚ) 

Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τα σχέδια αποφάσεων 

ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

(Εισηγήσεις Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/83228/11-10-2017 & 

2/83737/12-10-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής τις με αρ. πρωτ.: 2/83228/11-10-2017 & 2/83737/12-

10-2017 εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, ως παρακάτω:   

 
1

η
 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017 

ΣΧΕΤ :  Με τα αιτήματα των Υπηρεσιών . 

ΣΧΕΔΙΑ:1257,1258,1259,1260,1261,1262,1263,1264,1265,1273,1274,1275,1276,1277,1278,1279,1280, 

1281,1282,1283,1284,1285,1286 ,1287 

 Κατόπιν των ανωτέρω αιτημάτων και κατ’  εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/τος 80/2016, σας 

διαβιβάζουμε τα σχετικά  Σχέδια  Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και παρακαλούμε εφόσον εγκριθούν οι 

δαπάνες αυτές, όπως ληφθεί απόφαση διάθεσης πίστωσης εντός 2 μηνών ( άρθρο 4, παρ. 1β  του Π.Δ/τος  

80/2016».  

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και του 

Προϊσταμένου Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία) 

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 44ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. 

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 1257 00-6121.0001 
Αντιμισθία  Δημάρχου αντιδημάρχων και προέδρου 

δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 136 ΔΚΚ) 
 15.000,00 

2 1258 10-6011.0001 
Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Διοικητικού -

Οικονομικού 
 260.000,00 

3 1259 10-6011.0002 
Χορήγηση ειδικής παροχής του Ν2646/98 άρθρο 22 

(επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας) 
 2.000,00 

4 1260 10-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου  5.000,00 

5 1261 15-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων  20.000,00 

6 1262 15-6041.0001 
Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου χρόνου (Βοήθεια 

στο σπίτι)  
 1.000,00 

7 1263 15-6052.0001 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 

αορίστου χρόνου 
 10.000,00 

8 1264 15-6054.0001 
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 

(Βοήθεια στο Σπίτι) 
 1.000,00 

9 1265 35-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου  60.000,00 

10 1273 35-6021.0001 
Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου 

χρόνου 
 5.000,00 

11 1274 35-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου  2.000,00 
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12 1275 40-6011.0001 
Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας 

πολεοδομίας  
 20.000,00 

13 1276 40-6021.0001 
Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου 

χρόνου 
 5.000,00 

14 1277 45-6011.0001 Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού  10.000,00 

15 1278 45-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου Χρόνου  2.000,00 

16 1279 45-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου  1.000,00 

17 1280 70-6011.0001 Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού  160.000,00 

18 1281 70-6021.0001 Προσωπικό αορίστου χρόνου Λοιπών Δ/νσεων  20.000,00 

19 1282 70-6052.0001 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 

αορίστου χρόνου 
 10.000,00 

20 1283 00-6111.0001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων  20.000,00 

21 1284 00-6495.0014 
'Έξοδα για τέλη είσπραξης προστίμων από 

παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 
 15.000,00 

22 1285 00-6516.0006 Χρεολύσια ΤΠ & Δ από Δάνεια ΔΕΥΑ   320.000,00 

23 1286 40-7421.0001 
Απαλλοτριώσεις από πράξεις αναλογισμού για 

ρυμοτομούμενα από σχέδιο πόλης 
 1.785.986,08 

24 1287 00-8242.0007 
Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 
 5.000,00 

2
η
 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017. 

ΣΧΕΤ :  Με τα αιτήματα των Υπηρεσιών. 

ΣΧΕΔΙΑ:1288,1289, 1291, 1292, 1293. 

 Κατόπιν των ανωτέρω αιτημάτων και κατ’  εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/τος 80/2016 ,σας 

διαβιβάζουμε τα σχετικά  Σχέδια  Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και παρακαλούμε εφόσον εγκριθούν οι 

δαπάνες αυτές , όπως ληφθεί απόφαση διάθεσης πίστωσης εντός 2 μηνών (άρθρο 4, παρ. 1β  του Π.Δ/τος  

80/2016).  

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 44ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. 

 

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 1288 00-6495.0015 Δαπάνες για το πρόγραμμα "Visits4u" 4.000,00 

2 1289 70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (οικοδομικά, ηλεκτρολογικά, 

υδραυλικά πάγιας), Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ6 για ΔΕ 

ΙΑΛΥΣΟΥ 

350,92 

3 1291 35-6692.0001 
Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου 

χλοοτάπητα 
24.000,00 

4 1292 10-7133.0001 Έπιπλα (έπιπλα γραφείου παντός είδους ) 5.704,00 

5 1293 20-6211.0002 

Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, 

παραλλαγή-μετατόπιση δικτύων, επέκταση και 

συμπλήρωση δικτύων για μετατόπιση στύλου στην 

οδό Ηλία Βενέζη λόγω χωροθέτησης περιπτέρου 

2.865,20 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και του 

Προϊσταμένου Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις με αρ. πρωτ.: 2/83228/11-10-2017 & 2/83737/12-10-2017 εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Α. Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και προχωρά στις διαθέσεις (ψηφίσεις) πιστώσεων στους σχετικούς 

Κ.Α., προϋπολογισμού 2017, οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, 

ως ακολούθως: 

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 44ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. 

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 1257 00-6121.0001 
Αντιμισθία  Δημάρχου αντιδημάρχων και προέδρου 

δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 136 ΔΚΚ) 
 15.000,00 

2 1258 10-6011.0001 
Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Διοικητικού -

Οικονομικού 
 260.000,00 

3 1259 10-6011.0002 
Χορήγηση ειδικής παροχής του Ν2646/98 άρθρο 22 

(επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας) 
 2.000,00 

4 1260 10-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου  5.000,00 

5 1261 15-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων  20.000,00 

6 1262 15-6041.0001 
Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου χρόνου (Βοήθεια 

στο σπίτι)  
 1.000,00 

7 1263 15-6052.0001 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 

αορίστου χρόνου 
 10.000,00 

8 1264 15-6054.0001 
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 

(Βοήθεια στο Σπίτι) 
 1.000,00 

9 1265 35-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου  60.000,00 

10 1273 35-6021.0001 
Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου 

χρόνου 
 5.000,00 

11 1274 35-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου  2.000,00 

12 1275 40-6011.0001 
Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας 

πολεοδομίας  
 20.000,00 

13 1276 40-6021.0001 
Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου 

χρόνου 
 5.000,00 

14 1277 45-6011.0001 Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού  10.000,00 

15 1278 45-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου Χρόνου  2.000,00 

16 1279 45-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου  1.000,00 

17 1280 70-6011.0001 Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού  160.000,00 

18 1281 70-6021.0001 Προσωπικό αορίστου χρόνου Λοιπών Δ/νσεων  20.000,00 

19 1282 70-6052.0001 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 

αορίστου χρόνου 
 10.000,00 

20 1283 00-6111.0001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων  20.000,00 

21 1284 00-6495.0014 
'Έξοδα για τέλη είσπραξης προστίμων από 

παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 
 15.000,00 

22 1285 00-6516.0006 Χρεολύσια ΤΠ & Δ από Δάνεια ΔΕΥΑ   320.000,00 

23 1286 40-7421.0001 
Απαλλοτριώσεις από πράξεις αναλογισμού για 

ρυμοτομούμενα από σχέδιο πόλης 
 1.785.986,08 

24 1287 00-8242.0007 
Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 
 5.000,00 

25 1288 00-6495.0015 Δαπάνες για το πρόγραμμα "Visits4u" 4.000,00 

26 1289 70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (οικοδομικά, ηλεκτρολογικά, 

υδραυλικά πάγιας), Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ6 για ΔΕ 

ΙΑΛΥΣΟΥ 

350,92 

27 1291 35-6692.0001 
Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου 

χλοοτάπητα 
24.000,00 

28 1292 10-7133.0001 Έπιπλα (έπιπλα γραφείου παντός είδους ) 5.704,00 
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29 1293 20-6211.0002 

Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, 

παραλλαγή-μετατόπιση δικτύων, επέκταση και 

συμπλήρωση δικτύων για μετατόπιση στύλου στην 

οδό Ηλία Βενέζη λόγω χωροθέτησης περιπτέρου 

2.865,20 

 
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Διακοσταματίου 

Σάββα, να υπογράψει όλες τις ανωτέρω αποφάσεις ανατροπών υποχρεώσεων, ως διατάκτης, όπου σύμφωνα 

με το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

ΘΕΜΑ 3o                                            Απόφ. Αρ. Ορθή Επανάληψη 595 / 2017 (ΑΔΑ: 601ΧΩ1Ρ-66Χ) 

Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2017 

(Εισήγηση Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης με αρ. πρωτ.: 2/83852/12-10-2017 & 

2/84640/16.10/2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/83852/12-10-2017 εισήγηση του 

τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, ως 

παρακάτω:   

 

«ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού 

έτους  2017. 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και  

λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», για την ενίσχυση των πιστώσεων που αποδεικνύονται κατά την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού ανεπαρκείς ή για τη δημιουργία νέων πιστώσεων προς αντιμετώπιση 

εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν έχουν προβλεφθεί, εγγράφεται στον προϋπολογισμό ειδική 

πίστωση με τον τίτλο «αποθεματικό. Η μεταφορά της πίστωσης γίνεται με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου και για λόγους λογιστικής τάξης πραγματοποιείται μέσω του αποθεματικού (άρθρο 8 παρ. 3 και 

5 ΒΔ 17/5-15/6/1959). 

 Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα  και απρόοπτες ανάγκες επιβάλλεται 

η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος για να εγγραφούν 

πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α  4111.0001  και τίτλο «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης» 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.900.000 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8211.0001 

2. Κ.Α  4121.0001  και τίτλο «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.» προϋπολογισμού δαπάνης 1.600.000 €, κατά 

100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε 

ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8221.0001 

2. Κ.Α  4123.0001  και τίτλο «Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 400.000 €, κατά 250.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8221.0001 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 15-6472.0001 και τίτλο «Δαπάνες για την διεξαγωγή του 4
ου

 Τουρνουά Παλαιμάχων Ρόδου 2017-

2018 «Ποδοσφαιρικής Ιστορίας & Φιλανθρωπίας» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

2. Κ.Α 15-7335.0001 και τίτλο «Αναβάθμιση ηλεκτρικών πινάκων και τοποθέτηση ρελέ ασφαλείας στον 

Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Μ. Καβαρινού» προϋπολογισμού δαπάνης 7.270 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 

το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομής. Είναι απαραίτητη η 

εγγραφή του έργου για την ασφάλεια των παιδιών και του προσωπικού. 

3. Κ.Α 30-6233.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου (Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις)» 

προϋπολογισμού δαπάνης 193.951,05 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του τμ. λογιστηρίου, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση των κεφαλαίων τελεσίδικων δικαστικών 

αποφάσεων. 
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4. Κ.Α 30-6671.0003 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων (Τελεσίδικες Δικαστικές 

Αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 2.491,97 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του τμ. λογιστηρίου, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του κεφαλαίου τελεσίδικης δικαστικής 

απόφασης. 

5. Κ.Α 30-7413.0001 και τίτλο «Λειτουργική Βελτίωση Εθνικής Οδού Ρόδου Φαληρακίου (Τελεσίδικη 

Δικαστική Απόφαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 52.283,02 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του πρακτικού 

συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς του Πρωτοδικείου Ρόδου. 

6. Κ.Α 35-7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

7. Κ.Α 40-7421.0011 και τίτλο «Απαλλοτριώσεις από πράξεις αναλογισμού για ρυμοτομούμενα από σχέδιο 

πόλης (Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 977.662,11 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του 

κεφαλαίου τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6222.0001 και τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού» 

προϋπολογισμού δαπάνης 310.000,00€, κατά 70.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

2. Κ.Α 00-8211.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 

παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 1.900.000 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 

4111.0001 

3. Κ.Α 00-8221.0001 και τίτλο «Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.600.000 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4121.0001 

4. Κ.Α 00-8223.0001  και τίτλο «Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.» 

προϋπολογισμού δαπάνης 400.000 €, κατά 250.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4123.0001 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης   9.590,00 €, 

κατά  420,37 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2.  Κ.Α 00-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

182.168,05 €, κατά 5.867,98 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 00-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  616.258,11 €, κατά 105.370,45 

€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 00-8117.0001  και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  361.805,65 €, κατά 2.680,82 € 

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

5. Κ.Α 10-8111.0001  και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  161.720,47 €, 

κατά 23.610,01 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 10-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  

2.923,13€, κατά 1.849 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 10-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

83.277,76 €, κατά 49.667,95 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α 10-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  171.090,10€, κατά 24.226,30 € 

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

9. Κ.Α 10-8121.0001  και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  

δαπάνης  220.890,26€, κατά 15.149,08 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α 15-8113.0001  και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  

5.205,30 €, κατά 4.207,70 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

11. Κ.Α 15-8115.0006  και τίτλο «Διάφορα  έξοδα καταργούμενων Οργανισμών» προϋπολογισμού  δαπάνης  

7.037,05 €, κατά 4.541,19 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  
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12. Κ.Α 15-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  220.519,22 €, κατά 

21.750,09 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

13. Κ.Α 15-8116.0001  και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης  65.814,82 

€, κατά 1.525,80 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

14. Κ.Α 15-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  

δαπάνης  24.998,42€, κατά 942,40 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού. 

15. Κ.Α 15-8122.0001  και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  195.869,51€, κατά 3.886,49 € με 

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

16. Κ.Α 30-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 62.877,94 €, κατά 336,29 € 

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

17. Κ.Α 30-8116.0001  και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης  

139.399,88 €, κατά 23.191,63 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

18. Κ.Α 30-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  

δαπάνης  107.111,66 €, κατά 28.381,12 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

19. Κ.Α 30-8122.0001  και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  1.028.189,18 €, κατά 139.491,06 € με 

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

20. Κ.Α 30-8123.0001  και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  138.225,46 €, κατά 19.688,92 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

21. Κ.Α 35-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης  47.092,73 

€, κατά 12.369,55 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

22. Κ.Α 35-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  

δαπάνης  21.067,36 €, κατά 2.844,56 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

23. Κ.Α 40-8116.0001  και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης  4.234,63 

€, κατά 1.888,57 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

24. Κ.Α 40-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  

δαπάνης  13.706,96 €, κατά 9.049,52 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

25. Κ.Α 40-8123.0001  και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» 

προϋπολογισμού δαπάνης 282.578,16 €, κατά 172.982,76 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

26. Κ.Α 45-8116.0001  και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης  7.999,09 

€, κατά 7.999,09 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

27. Κ.Α 70-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

114.869,02 €, κατά 79.790,89 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

28. Κ.Α 70-8116.0001  και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης  

265.486,19 €, κατά 33.828,30 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

29. Κ.Α 70-8122.0001  και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  54.003,57€, κατά 2.659,80 € με 

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

-Οι μειώσεις των ανωτέρω πιστώσεων γίνονται λόγω του ότι εξοφλήθηκαν ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 

στους ΚΑ 83 

30. Κ.Α 00-6492.0001  και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού  δαπάνης  1.894.013,92 €, κατά 1.226.388,15 € με μεταφορά 

ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, επειδή για την εκκαθάριση 

τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων εγγράφηκαν πιστώσεις σε άλλους Κ.Α.   

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

           ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α  20-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  

98.548,40  €, κατά 6.026,40 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 
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2. Κ.Α  20-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης  1.174,48 €, 

κατά 327,49 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

3. Κ.Α  20-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 154.755,52 €, κατά 140.009,02 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού. 

-Οι μειώσεις των ανωτέρω πιστώσεων γίνονται λόγω του ότι εξοφλήθηκαν ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 

στους ΚΑ 83 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 146.362,91€ 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6277.0002 και τίτλο «Εργασίες Αποκομιδής και μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκώδων 

Αντικειμένων, Πλύσης Κάδων Απορριμμάτων, Μηχανικής και χειρωνακτικής Σάρωσης και αποψιλώσεων 

Κοινοχ. Χώρων (Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης  46.222,19 €, με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου, προκειμένου να γίνει η 

εκκαθάριση του κεφαλαίου τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 4.631.893,04€, κατά 

10.140,72 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 20-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 2.124.000 €, 

κατά 90.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 146.362,91€  

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  409.585,70 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, αυξάνεται κατά  705.927,69 €  

και  το τελικό αποθεματικό είναι  1.115.513,39 € 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ    227.645.928,31 

    

ΕΞΟΔΑ 

    

   226.530.414,92            

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

      1.115.513,39    

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα, της Δ/ντριας 

Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και της Προϊσταμένης Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης 

κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός από την ανωτέρω εισήγηση, θα πρέπει απαραιτήτως 

να συμπεριληφθεί σε αυτήν την απόφαση και να εγκριθεί συμπληρωματικά άλλη μία εισήγηση της 

Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/84640/16-10-2017, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω 

εύρυθμη λειτουργία επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Η συμπληρωματική εισήγηση έχει ως 

εξής: 
«ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/83852/12-10-2017 εισήγησης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους  2017. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6431.0006 και τίτλο «Δαπάνες για προβολή, ενημέρωση και διαφήμιση της Ανακύκλωσης στο 

νησί της Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-6264.0004 και τίτλο «Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές Οχημάτων - Μηχανημάτων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων. 
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2. Κ.Α 70-6671.0003 και τίτλο «Προμήθειες ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για έκτακτες ανάγκες» 

προϋπολογισμού δαπάνης 100.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων. 

 

ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 0621.0001 και τίτλο «Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρο 94 παρ3β περιπτ.17 του ν 

3852/10)» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.933.203,76 €, κατά 300.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας και λαμβάνοντας υπόψη το υπ΄αρ. 

14/84414/13-10-2017 έγγραφο της, προς το ΥΠ.ΕΣ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 300.000  € 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α  15-6741.0012 και τίτλο «Επίδομα απροστάτευτων παιδιών» προϋπολογισμού δαπάνης 35.000 €, 

κατά 15.014,85 € με μεταφορά ίσου ποσού  στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. 

Πολιτικής & Υγείας, λόγω κατάργησης του συγκεκριμένου επιδόματος. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α  15-6741.0001 και τίτλο «Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας» προϋπολογισμού 

δαπάνης 5.317.000 €, κατά 270.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

2. Κ.Α 15-6741.0002 και τίτλο «Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, 

AIDS» προϋπολογισμού δαπάνης 952.000 €, κατά  10.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

3. Κ.Α 15-6741.0007 και τίτλο «Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών» προϋπολογισμού 

δαπάνης 187.662,02 €, κατά  20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

4. Κ.Α 15-6741.0008 και τίτλο «Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 420.000 €, κατά  15.014,85 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

Υγείας. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 300.000 € 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  409.585,70 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη και 

τις εγγραφές στην υπ. αρ. 2/83852/12-10-2017 εισήγηση αυξάνεται κατά  645.927,69 € και  το τελικό 

αποθεματικό είναι  1.055.513,39 € 

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

 
 

ΕΣΟΔΑ    227.945.928,31 

    

ΕΞΟΔΑ 

    

   226.890.414,92            

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

      1.055.513,39    

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα, της Δ/ντριας 

Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και της Προϊσταμένης Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης 

κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/83852/12-10-2017 του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Τη συμπληρωματική εισήγηση με αριθμ. πρωτ. 2/84640/16-10-2017 του τμήματος 

Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  



   

 12 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Το ΒΔ 17/5-15.06.1959 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει, την ανωτέρω τροποποίηση του Προϋπολογισμού, του Τεχνικού Προγράμματος 

οικονομικού έτους 2017, ως εξής: 

 
ΜΕΡΟΣ Α 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α  4111.0001  και τίτλο «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης» 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.900.000 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8211.0001 

2. Κ.Α  4121.0001  και τίτλο «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.» προϋπολογισμού δαπάνης 1.600.000 €, κατά 

100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε 

ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8221.0001 

3. Κ.Α  4123.0001  και τίτλο «Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 400.000 €, κατά 250.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8221.0001 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 15-6472.0001 και τίτλο «Δαπάνες για την διεξαγωγή του 4
ου

 Τουρνουά Παλαιμάχων Ρόδου 2017-

2018 «Ποδοσφαιρικής Ιστορίας & Φιλανθρωπίας» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

2. Κ.Α 15-7335.0001 και τίτλο «Αναβάθμιση ηλεκτρικών πινάκων και τοποθέτηση ρελέ ασφαλείας στον 

Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Μ. Καβαρινού» προϋπολογισμού δαπάνης 7.270 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 

το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομής. Είναι απαραίτητη η 

εγγραφή του έργου για την ασφάλεια των παιδιών και του προσωπικού. 

3. Κ.Α 30-6233.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου (Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις)» 

προϋπολογισμού δαπάνης 193.951,05 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του τμ. λογιστηρίου, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση των κεφαλαίων τελεσίδικων δικαστικών 

αποφάσεων. 

4. Κ.Α 30-6671.0003 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων (Τελεσίδικες Δικαστικές 

Αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 2.491,97 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του τμ. λογιστηρίου, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του κεφαλαίου τελεσίδικης δικαστικής 

απόφασης. 

5. Κ.Α 30-7413.0001 και τίτλο «Λειτουργική Βελτίωση Εθνικής Οδού Ρόδου Φαληρακίου (Τελεσίδικη 

Δικαστική Απόφαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 52.283,02 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του πρακτικού 

συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς του Πρωτοδικείου Ρόδου. 

6. Κ.Α 35-7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

7. Κ.Α 40-7421.0011 και τίτλο «Απαλλοτριώσεις από πράξεις αναλογισμού για ρυμοτομούμενα από σχέδιο 

πόλης (Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 977.662,11 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του 

κεφαλαίου τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6222.0001 και τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού» 

προϋπολογισμού δαπάνης 310.000,00€, κατά 70.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

2. Κ.Α 00-8211.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 

παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 1.900.000 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 

4111.0001 

3. Κ.Α 00-8221.0001 και τίτλο «Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.600.000 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4121.0001 
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4. Κ.Α 00-8223.0001  και τίτλο «Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.» 

προϋπολογισμού δαπάνης 400.000 €, κατά 250.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4123.0001 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης   9.590,00 €, 

κατά  420,37 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2.  Κ.Α 00-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

182.168,05 €, κατά 5.867,98 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 00-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  616.258,11 €, κατά 105.370,45 

€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 00-8117.0001  και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  361.805,65 €, κατά 2.680,82 € 

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

5. Κ.Α 10-8111.0001  και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  161.720,47 €, 

κατά 23.610,01 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 10-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  

2.923,13€, κατά 1.849 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 10-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

83.277,76 €, κατά 49.667,95 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α 10-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  171.090,10€, κατά 24.226,30 € 

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

9. Κ.Α 10-8121.0001  και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  

δαπάνης  220.890,26€, κατά 15.149,08 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α 15-8113.0001  και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  

5.205,30 €, κατά 4.207,70 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

11. Κ.Α 15-8115.0006  και τίτλο «Διάφορα  έξοδα καταργούμενων Οργανισμών» προϋπολογισμού  δαπάνης  

7.037,05 €, κατά 4.541,19 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

12. Κ.Α 15-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  220.519,22 €, κατά 

21.750,09 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

13. Κ.Α 15-8116.0001  και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης  65.814,82 

€, κατά 1.525,80 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

14. Κ.Α 15-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  

δαπάνης  24.998,42€, κατά 942,40 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού. 

15. Κ.Α 15-8122.0001  και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  195.869,51€, κατά 3.886,49 € με 

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

16. Κ.Α 30-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 62.877,94 €, κατά 336,29 € 

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

17. Κ.Α 30-8116.0001  και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης  

139.399,88 €, κατά 23.191,63 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

18. Κ.Α 30-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  

δαπάνης  107.111,66 €, κατά 28.381,12 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

19. Κ.Α 30-8122.0001  και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  1.028.189,18 €, κατά 139.491,06 € με 

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

20. Κ.Α 30-8123.0001  και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  138.225,46 €, κατά 19.688,92 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

21. Κ.Α 35-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης  47.092,73 

€, κατά 12.369,55 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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22. Κ.Α 35-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  

δαπάνης  21.067,36 €, κατά 2.844,56 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

23. Κ.Α 40-8116.0001  και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης  4.234,63 

€, κατά 1.888,57 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

24. Κ.Α 40-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  

δαπάνης  13.706,96 €, κατά 9.049,52 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

25. Κ.Α 40-8123.0001  και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» 

προϋπολογισμού δαπάνης 282.578,16 €, κατά 172.982,76 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

26. Κ.Α 45-8116.0001  και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης  7.999,09 

€, κατά 7.999,09 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

27. Κ.Α 70-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

114.869,02 €, κατά 79.790,89 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

28. Κ.Α 70-8116.0001  και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης  

265.486,19 €, κατά 33.828,30 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

29. Κ.Α 70-8122.0001  και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  54.003,57€, κατά 2.659,80 € με 

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

-Οι μειώσεις των ανωτέρω πιστώσεων γίνονται λόγω του ότι εξοφλήθηκαν ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 

στους ΚΑ 83 

30. Κ.Α 00-6492.0001  και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού  δαπάνης  1.894.013,92 €, κατά 1.226.388,15 € με μεταφορά 

ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, επειδή για την εκκαθάριση 

τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων εγγράφηκαν πιστώσεις σε άλλους Κ.Α.   

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

             ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α  20-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  

98.548,40  €, κατά 6.026,40 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

2. Κ.Α  20-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης  1.174,48 €, 

κατά 327,49 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

3. Κ.Α  20-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 154.755,52 €, κατά 140.009,02 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού. 

-Οι μειώσεις των ανωτέρω πιστώσεων γίνονται λόγω του ότι εξοφλήθηκαν ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 

στους ΚΑ 83 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 146.362,91€ 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6277.0002 και τίτλο «Εργασίες Αποκομιδής και μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκώδων 

Αντικειμένων, Πλύσης Κάδων Απορριμμάτων, Μηχανικής και χειρωνακτικής Σάρωσης και αποψιλώσεων 

Κοινοχ. Χώρων (Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης  46.222,19 €, με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου, προκειμένου να γίνει η 

εκκαθάριση του κεφαλαίου τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 4.631.893,04€, κατά 

10.140,72 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 20-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 2.124.000 €, 

κατά 90.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 146.362,91€  
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6431.0006 και τίτλο «Δαπάνες για προβολή, ενημέρωση και διαφήμιση της Ανακύκλωσης στο 

νησί της Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-6264.0004 και τίτλο «Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές Οχημάτων - Μηχανημάτων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων. 

2. Κ.Α 70-6671.0003 και τίτλο «Προμήθειες ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για έκτακτες ανάγκες» 

προϋπολογισμού δαπάνης 100.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων. 

 

ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 0621.0001 και τίτλο «Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρο 94 παρ3β περιπτ.17 του ν 

3852/10)» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.933.203,76 €, κατά 300.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας και λαμβάνοντας υπόψη το υπ΄αρ. 

14/84414/13-10-2017 έγγραφο της, προς το ΥΠ.ΕΣ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 300.000  € 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α  15-6741.0012 και τίτλο «Επίδομα απροστάτευτων παιδιών» προϋπολογισμού δαπάνης 35.000 €, 

κατά 15.014,85 € με μεταφορά ίσου ποσού  στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. 

Πολιτικής & Υγείας, λόγω κατάργησης του συγκεκριμένου επιδόματος. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α  15-6741.0001 και τίτλο «Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας» προϋπολογισμού 

δαπάνης 5.317.000 €, κατά 270.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

2. Κ.Α 15-6741.0002 και τίτλο «Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, 

AIDS» προϋπολογισμού δαπάνης 952.000 €, κατά  10.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

3. Κ.Α 15-6741.0007 και τίτλο «Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών» προϋπολογισμού 

δαπάνης 187.662,02 €, κατά  20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

4. Κ.Α 15-6741.0008 και τίτλο «Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 420.000 €, κατά  15.014,85 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

Υγείας. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 300.000 € 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  409.585,70 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, αυξάνεται κατά  645.927,69 € 

και  το τελικό αποθεματικό είναι  1.055.513,39 € 

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

 

ΕΣΟΔΑ    227.945.928,31 

    

ΕΞΟΔΑ 

    

   226.890.414,92            

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ       1.055.513,39    

 

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

ληφθεί σχετική απόφαση. 
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ΘΕΜΑ 4o                                                                Απόφ. Αρ: 596 / 2017 (ΑΔΑ: 6ΛΕ8Ω1Ρ-20Ε) 

Έγκριση για την ανατροπή Υποχρέωσης Π.Ο.Ε., (συγκεκριμένου παραστατικού) οικονομικού έτους 

2017 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/82182/9-10-2017) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ. 2/82182/9-10-2017
 
η οποία έχει  ως εξής:   

«ΘΕΜΑ: Ανατροπές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε, έτους 2017.  

       Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 6 του Ν.4270/2014 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

3. Τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 2/99070/0026/23-12-2016 και 

2/100018/0026/30-12-2016 , περί Ανατροπών και Αναλήψεων Υποχρεώσεων  

4. Την Υ.Π. 2/57103 ΦΕΚ 1932/Β’ και την Απόφαση του Υπ. Εσωτ. 24984/2-8-2016 

5. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ 15//22880-12-7-2016 

6. Το με αριθ. 35302/21-11-2016 έγγραφό του ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ 

7. Την απόφαση του Δ.Σ 174/2017 περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και την 

έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με αρ. πρωτ. 21178/7-4-2017 

8. Το έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με αρ. πρωτ. 23045/7-7-2017 και την παράταση του 

προγράμματος των Ληξιπροθέσμων έως 30-6-2018 

9. Την τελεσίδικη δικαστική απόφαση του πολ. Πρωτ. Ρόδου με αριθμ. πρωτ. 145/2014 (Απόφαση 

Τριμελούς Εφετείου Δωδ/σου με αρ. 168/2017), με την οποία επιδικάζεται ποσό κεφαλαίου 

€377.900,21 

10. Την γνωμοδότηση του Νομ. Συμβούλου του Δήμου με αριθμ. πρωτ. 2/56967/19-7-2017 

11. Το γεγονός ότι, εκ παραδρομής, το τιμολόγιο με αριθμό 68/27-12-2007, δεν εντάχθηκε στα 

Ληξιπρόθεσμα, λόγω λάθους καταχώρησης στον Κ.Α 30-8122.0001, ενώ θα έπρεπε να είναι στον 

Κ.Α 30-8322.0001. 

12. Το γεγονός ότι το υπόλοιπο των τιμολογίων, ποσού € 160.791,05, έχει ήδη διαβιβαστεί για 

αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 ( αρ. πρωτ. 2/79674/2-10-2017) 

 

σας διαβιβάζουμε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο αναφέρονται οι  Κ.Α.  Π.Ο.Ε. (- 81 )  του  

Προϋπολογισμού 2017, με τις αιτούμενες προς ανατροπή υποχρεώσεις, για συγκεκριμένο 

παραστατικό- τιμολόγιο, προς έγκριση. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ  

 

  

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

30-

8122.0001 Έργα 14.577,00 

68/27-12-2007 /ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ/ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ  

 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί Ανατροπής Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. έτους 2017, βάσει όλων των 

ανωτέρω. 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Την  εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. Πρωτ. 2/82182/9-10-2017  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη και προχωρά στην ανατροπή υποχρέωσης  Π.Ο.Ε.,  προϋπολογισμού 

2017,  οποία επιπροσθέτως έχει  ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς 

προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

 

  

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

30-8122.0001 Έργα 14.577,00 

68/27-12-2007 /ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ/ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5o                                                          Απόφ. Αρ: 597 / 2017 (ΑΔΑ: 6ΠΖΝΩ1Ρ-Ε3Γ) 

Έγκριση για την διάθεση πίστωσης Π.Ο.Ε. έτους 2017, ένταξη στα ληξιπρόθεσμα σε εκτέλεση 

δικαστικής απόφασης- Δικαιούχος Κλαδάκης Μιχαήλ του Παρασκευά. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/82162/09-10-2017) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ. 2/82162/9-10-2017
 
η οποία έχει  ως εξής:   

«ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων Π.Ο.Ε, έτους 2017-ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΔΙΚ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 

       Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 6 του Ν.4270/2014 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

3. Τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 2/99070/0026/23-12-2016 και 

2/100018/0026/30-12-2016 , περί Ανατροπών και Αναλήψεων Υποχρεώσεων  

4. Την Υ.Π. 2/57103 ΦΕΚ 1932/Β’ και την Απόφαση του Υπ. Εσωτ. 24984/2-8-2016 

5. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ 15//22880-12-7-2016 

6. Το με αριθ. 35302/21-11-2016 έγγραφό του ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ 

7. Την απόφαση του Δ.Σ 174/2017 περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και την 

έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με αρ. πρωτ. 21178/7-4-2017 

8. Το έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με αρ. πρωτ. 23045/7-7-2017 και την παράταση του 

προγράμματος των Ληξιπροθέσμων έως 30-6-2018 

9. Την τελεσίδικη δικαστική απόφαση του πολ. Πρωτ. Ρόδου με αριθμ. πρωτ. 145/2014 (Απόφαση 

Τριμελούς Εφετείου Δωδ/σου με αρ. 168/2017), με την οποία επιδικάζεται ποσό κεφαλαίου 

€377.900,21 

10. Την γνωμοδότηση του Νομ. Συμβούλου του Δήμου με αριθμ. πρωτ. 2/56967/19-7-2017 

11. Το γεγονός ότι, εκ παραδρομής, το τιμολόγιο με αριθμό 68/27-12-2007, δεν εντάχθηκε στα 

Ληξιπρόθεσμα, λόγω λάθους καταχώρησης στον Κ.Α 30-8122.0001, ενώ θα έπρεπε να είναι στον 

Κ.Α 30-8322.0001. 

12. Το γεγονός ότι το υπόλοιπο των τιμολογίων, ποσού € 160.791,05, έχει ήδη διαβιβαστεί για 

αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 ( αρ. πρωτ. 2/79674/2-10-2017) 

σας διαβιβάζουμε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο αναφέρονται οι  Κ.Α.  Π.Ο.Ε. (- 83)  του  

Προϋπολογισμού 2017, με τις αιτούμενες προς διάθεση πιστώσεις , για συγκεκριμένο παραστατικό- 

τιμολόγιο, προς έγκριση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

 

  

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

30-

8322.0001 Έργα 14.577,00 

68/27-12-2007 /ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ/ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ  

  

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Την  εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. Πρωτ. 2/82162/9-10-2017  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη και προχωρά στην αναληψη υποχρέωσης  Π.Ο.Ε.,  προϋπολογισμού 

2017,  οποία επιπροσθέτως έχει  ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς 

προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

 

  

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

30-

8322.0001 Έργα 14.577,00 

68/27-12-2007 /ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ/ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ  

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 6o                                                      Απόφ. Αρ: 598/ 2017  (ΑΔΑ: 72ΨΛΩ1Ρ-ΠΛ9) 

Έγκριση για την κατάπτωση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στη δημοπρασία που διενεργήθηκε 

14-6-2017 για απλή χρήση αιγιαλού – παραλίας του Δήμου Ρόδου (ΦΛΟΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ). 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, τμ. Προσόδων με αρ. πρωτ.:2/82298/9-10-2017) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήμα Προσόδων,  με αριθμ.πρωτ. 2/82298/9-10-2017
 
η οποία έχει  ως εξής:   

 

«ΘΕΜΑ : Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής. 

Προτείνουμε την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε διαγωνισμό με αριθμ. 

461/703074-6 (Νο 41-007620) 9/6/2017 της Εθνικής Τράπεζας του ΦΛΟΚΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ με ΑΦΜ 046839634 για την ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΜΟΥΔΕΣ – ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ με κωδικό 5.038 ΔΟΚ 

ποσού 1.200,00€ υπέρ του Δήμου Ρόδου λόγω μη προσέλευσης του κάτωθι πλειοδότη για την υπογραφή 

σύμβασης παραχώρησης αιγιαλού-παραλίας όπως προβλέπει η προκήρυξη δημοπρασίας στο άρθρο 9 παρ. 3. 

‘Κατακύρωση διαγωνισμού – Μισθωτήριο συμβόλαιο’: 

  Η παραπάνω Εγγυητική επιστολή αφορά στην δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 14/6/2017 για 

απλή χρήση αιγιαλού-παραλίας». 

  

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Την  εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήμα Προσόδων με αριθμ. Πρωτ. 

2/82298/9-10-2017  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε διαγωνισμό με αριθμ. 

461/703074-6 (Νο 41-007620) 9/6/2017 της Εθνικής Τράπεζας του ΦΛΟΚΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ με ΑΦΜ 046839634 για την ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΜΟΥΔΕΣ – ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ με κωδικό 5.038 ΔΟΚ 

ποσού 1.200,00€ υπέρ του Δήμου Ρόδου λόγω μη προσέλευσης του κάτωθι πλειοδότη για την υπογραφή 

σύμβασης παραχώρησης αιγιαλού-παραλίας όπως προβλέπει η προκήρυξη δημοπρασίας στο άρθρο 9 παρ. 3. 

‘Κατακύρωση διαγωνισμού – Μισθωτήριο συμβόλαιο’. 

 Η παραπάνω Εγγυητική επιστολή αφορά στην δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 14/6/2017 για 

απλή χρήση αιγιαλού-παραλίας. 
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ΘΕΜΑ 7o                                                           Απόφ. Αρ: 599 2017 (ΑΔΑ: 6ΟΓΓΩ1Ρ-7ΕΠ) 
Έγκριση  για τις διαθέσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών οικονομικών ετών 2017 και 2018. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/83739/12-10-2017) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ. 2/83739/12-10-2017
 
η οποία έχει  ως εξής:   

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  Πίνακα για αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς  οικονομικού έτους 2017-

2018  

ΣΧΕΤ : ‘Ύστερα από αιτήματα υπηρεσιών  . 

Κατόπιν του ανωτέρου αιτήματος  και κατ’  εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/τος 80/2016, σας 

διαβιβάζουμε τον σχετικό πίνακα για Πολυετείς Δαπάνη  Ανάληψης Υποχρέωσης και παρακαλούμε  όπως 

ληφθεί απόφαση για την  διάθεση πίστωση των κατωτέρω:  

                         
Α/Α 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΑ ΕΤΟΥΣ 

2017 

ΠΟΣΑ ΕΤΟΥΣ 

2018 

1 70-7331.0022 Ολοκλήρωση όψεων Εθνικού 

Θεάτρου  

10.000,00 €     85.000,00 €  

2 15-6265.0003 Συντήρηση και καθαρισμό 

μοκετών και κουρτινών του 

Δήμου Ρόδου 

1.000,00€ 7.500,00€ 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Την  εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. Πρωτ. 2/83739/12-10-2017  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τις παρακάτω πολυετής δαπάνες και προχωρά στις αναλήψεις υποχρέωσης αυτών,  

προϋπολογισμού 2017, 2018,  οποίες επιπροσθέτως έχουν  ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, 

ως ακολούθως: 

   
Α/Α Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΑ ΕΤΟΥΣ 

2017 

ΠΟΣΑ ΕΤΟΥΣ 

2018 

1 70-7331.0022 Ολοκλήρωση όψεων Εθνικού 

Θεάτρου  

10.000,00 €     85.000,00 €  

2 15-6265.0003 Συντήρηση και καθαρισμό 

μοκετών και κουρτινών του 

Δήμου Ρόδου 

1.000,00€ 7.500,00€ 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8o                                                      Απόφ. Αρ: 600 / 2017 (ΑΔΑ: Ψ7ΡΛΩ1Ρ-41Θ) 

Έγκριση για ανατροπή υποχρεώσεων - δεσμεύσεων διαφόρων δαπανών μισθοδοσίας Π.Ο.Ε. λόγω 

πληρωμής τους, με αντικατάσταση των μισθοδοτικών καταστάσεων. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/83727/12-10-2017) 

  

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήμα Λογιστηρίου,  με αριθμ.πρωτ. 2/83727/12-10-2017
 
η οποία έχει  ως εξής:   

 

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση για ανατροπή υποχρεώσεων-δεσμεύσεων διαφόρων δαπανών μισθοδοσίας Π.Ο.Ε, λόγω 

πληρωμής τους,  με αντικατάσταση των μισθοδοτικών καταστάσεων. 

Σχετ: Το με αριθ. πρωτ. 2/20517 έγγραφο μας προς το Τμήμα Μισθοδοσίας και η απάντηση του. 

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και προκειμένου για την διαγραφή παραστατικών 

μισθοδοσίας, (που θα επακολουθήσει) λόγω πληρωμής, καθώς οι συγκεκριμένες μισθοδοτικές καταστάσεις 
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έχουν αντικατασταθεί από άλλες (διορθωμένες) και έχουν πληρωθεί μέσα στο έτος 2017, και με βάση τις 

διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 2 του Ν.4270/2014 και του άρθρου 4, παρ. 2
α
 του Π.Δ/τος 80/2016, 

εισηγούμαστε την ανατροπή υποχρεώσεων-δεσμεύσεων, στους Κ.Α προϋπολογισμού και για τα 

παραστατικά μισθοδοσίας, που αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες, Α και Β: 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Α 

ΚΑ Αξία 

70-8111.0001 416,47 

10-8311.0001 7.748,66 

20-8311.0001 89,34 

10.8311.0001 868,70 

10.8311.0001 5.625,67 

20.8311.0001 186,19 

10.8311.0001 676,83 

10.8311.0001 1.700,63 

10.8311.0001 691,11 

00.8311.0001 1.133,63 

10.8311.0001 815,34 

10.8311.0001 1.789,82 

10.8311.0001 135,40 

10.8311.0001 1.766,51 

15.8311.0001 766,66 

ΣΥΝΟΛΟ 24.410,96 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

Αρ. Ημ. Έκδοσης Δικαιούχος ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

110540 14/12/2015 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 70-8111.0001 416,47 

Διαγραφή λόγω 

πληρωμής 

1106480135 4/5/2016 
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10-8311.0001 7.748,66 

Διαγραφή λόγω 
πληρωμής 

110307 14/9/2015 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10-8311.0001 868,70 

Διαγραφή λόγω 

πληρωμής 

110245 25/8/2015 
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10-8311.0001 5.625,67 

Διαγραφή λόγω 
πληρωμής 

1106480131 4/5/2016 

ΓΙΟΡΔΑΜΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 20-8311.0001 183,25 

Διαγραφή λόγω 

πληρωμής 

109801 18/2/2015 
ΔΗΜΗΤΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 20-8111.0001 186,19 

Διαγραφή λόγω 
πληρωμής 

109803 18/2/2015 ΚΑΟΥΚΗ ΑΡΕΤΗ 10-8311.0001 676,83 

Διαγραφή λόγω 

πληρωμής 

110247 25/8/2015 
ΚΟΥΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10-8311.0001 1.700,63 

Διαγραφή λόγω 
πληρωμής 

110565 17/12/2015 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10-8311.0001 667,02 

Διαγραφή λόγω 

πληρωμής 

1106480042 31/3/2016 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10-8311.0001 24,09 
Διαγραφή λόγω 
πληρωμής 

109443 19/8/2014 ΜΠΡΟΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 10-8311.0001 1.133,63 

Διαγραφή λόγω 

πληρωμής 

109805 18/2/2015 
ΠΑΡΟΙΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-
ΤΣΑΜΠΙΚΑ 10-8311.0001 771,78 

Διαγραφή λόγω 
πληρωμής 

109806 18/2/2015 

ΠΑΡΟΙΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 10-8311.0001 43,56 

Διαγραφή λόγω 

πληρωμής 

110563 17/12/2015 ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΦΛΩΡΑ 10-8311.0001 1.766,51 
Διαγραφή λόγω 
πληρωμής 

1106480395 19/9/2016 ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΦΛΩΡΑ 10-8311.0001 23,31 

Διαγραφή λόγω 

πληρωμής 

1106480148 10/5/2016 
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10-8311.0001 135,40 

Διαγραφή λόγω 
πληρωμής 

110564 17/12/2015 ΦΟΥΡΛΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 10-8311.0001 1.766,51 

Διαγραφή λόγω 

πληρωμής 

109804 18/2/2015 ΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 15-8311.0001 766,66 
Διαγραφή λόγω 
πληρωμής 

   

ΣΥΝΟΛΟ 24.410,96 
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για ανατροπή υποχρεώσεων- δεσμεύσεων των ανωτέρω 

δαπανών Π.Ο.Ε, σύμφωνα με τα ανωτέρω.  
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Την  εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήμα Λογιστηρίου,  με αριθμ. Πρωτ. 

2/83727/12-10-2017  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τις παρακάτω αποδεσμεύσεις και προχωρά στις ανατροπές  υποχρέωσης αυτών,  

προϋπολογισμού 2017,   οποίες επιπροσθέτως έχουν  ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων 

όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ως φαίνονται 

στους κατωτέρω πίνακες: 

  Α. ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Α ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ  

ΚΑ Αξία 

70-8111.0001 416,47 

10-8311.0001 7.748,66 

20-8311.0001 89,34 

10.8311.0001 868,70 

10.8311.0001 5.625,67 

20.8311.0001 186,19 

10.8311.0001 676,83 

10.8311.0001 1.700,63 

10.8311.0001 691,11 

00.8311.0001 1.133,63 

10.8311.0001 815,34 

10.8311.0001 1.789,82 

10.8311.0001 135,40 

10.8311.0001 1.766,51 

15.8311.0001 766,66 

ΣΥΝΟΛΟ 24.410,96 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

Αρ. Ημ. Έκδοσης Δικαιούχος ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

110540 14/12/2015 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 70-8111.0001 416,47 

Διαγραφή λόγω 

πληρωμής 

1106480135 4/5/2016 
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10-8311.0001 7.748,66 

Διαγραφή λόγω 
πληρωμής 

110307 14/9/2015 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10-8311.0001 868,70 

Διαγραφή λόγω 

πληρωμής 

110245 25/8/2015 
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10-8311.0001 5.625,67 

Διαγραφή λόγω 
πληρωμής 

1106480131 4/5/2016 

ΓΙΟΡΔΑΜΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 20-8311.0001 183,25 

Διαγραφή λόγω 

πληρωμής 

109801 18/2/2015 
ΔΗΜΗΤΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 20-8111.0001 186,19 

Διαγραφή λόγω 
πληρωμής 

109803 18/2/2015 ΚΑΟΥΚΗ ΑΡΕΤΗ 10-8311.0001 676,83 

Διαγραφή λόγω 

πληρωμής 

110247 25/8/2015 
ΚΟΥΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10-8311.0001 1.700,63 

Διαγραφή λόγω 
πληρωμής 

110565 17/12/2015 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10-8311.0001 667,02 

Διαγραφή λόγω 

πληρωμής 

1106480042 31/3/2016 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10-8311.0001 24,09 
Διαγραφή λόγω 
πληρωμής 

109443 19/8/2014 ΜΠΡΟΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 10-8311.0001 1.133,63 

Διαγραφή λόγω 

πληρωμής 

109805 18/2/2015 
ΠΑΡΟΙΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-
ΤΣΑΜΠΙΚΑ 10-8311.0001 771,78 

Διαγραφή λόγω 
πληρωμής 

109806 18/2/2015 

ΠΑΡΟΙΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 10-8311.0001 43,56 

Διαγραφή λόγω 

πληρωμής 

110563 17/12/2015 ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΦΛΩΡΑ 10-8311.0001 1.766,51 
Διαγραφή λόγω 
πληρωμής 

1106480395 19/9/2016 ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΦΛΩΡΑ 10-8311.0001 23,31 

Διαγραφή λόγω 

πληρωμής 

1106480148 10/5/2016 
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 10-8311.0001 135,40 

Διαγραφή λόγω 
πληρωμής 
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110564 17/12/2015 ΦΟΥΡΛΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 10-8311.0001 1.766,51 

Διαγραφή λόγω 

πληρωμής 

109804 18/2/2015 ΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 15-8311.0001 766,66 
Διαγραφή λόγω 
πληρωμής 

   

ΣΥΝΟΛΟ 24.410,96 
 

 

 
ΘΕΜΑ 9o                                                   Απόφ. Αρ: 601 / 2017 (ΑΔΑ: ΨΑΗΦΩ1Ρ-ΔΕΜ) 

Έγκριση πρακτικού (δικαιολογητικά  τεχνικής, οικονομικής, καθορισμός προσωρινού αναδόχου) του 

πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών των παιδικών σταθμών του Δήμου 

Ρόδου 

 (Εισήγηση τμ. Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/83849/12-10-2017) 

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

Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/83849/12.10.2017, δια της οποίας 

κοινοποιείται το από 26/09/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη, 

ως κατωτέρω: 

 
«Θέμα: Έγκριση του πρακτικού (δικαιολογητικά – τεχνικής οικονομική καθορισμός προσωρινού 

αναδόχου)  του πρόχειρου   διαγωνισμού  για την  προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τους 

παιδικούς σταθμούς   του Δήμου Ρόδου.  

 

   Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του   συνημμένων  πρακτικών  της επιτροπής για δικαιολογητικά, 

τεχνικές, οικονομικές προσφορές και καθορισμός προσωρινών αναδόχων του πρόχειρου  διαγωνισμού  για 

την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ρόδου.» 

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

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ι 

  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΥ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών του Δήμου Ρόδου» για τις ανάγκες των παιδικών 

σταθμών του Δήμου Ρόδου, ενδεικτικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα πέντε 

ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (59.955,49€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή )αναλυτικά: 

Δ.Ε. Ρόδου προϋπολογισμού δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξι ευρώ και δέκα επτά λεπτά 

(19.966,17€),ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., Δυτικής Ρόδου (Δ.Ε. Ιαλυσού, 

Πεταλουδών, Καμείρου, Αταβύρου),  προϋπολογισμού δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα εννέα 

ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (19.989,56) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και Ανατολικής 

Ρόδου (Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, Λίνδου, Ν. Ρόδου) προϋπολογισμού  δέκα εννέα 

χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (19.999,76€) ενδεικτικά, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  για όλα τα είδη όπως αναφέρονται στη μελέτη του διαγωνισμού. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/73849/2017    

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 17PROC001943222 2017-09-14 

Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, ημέρα Τρίτη  26 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 

2017  και ώρα 10:00 π.μ. οι παρακάτω: 

1. Αφαντενός Νικόλαος, μόνιμος Υπάλληλος, ως Πρόεδρος   

2. Αντωνάτος Γεράσιμος, μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος   

3. Κανάκας Εμμανουηλ , μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος, 

αποτελούντες την Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου, για τις προμήθειες του Δήμου 

σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 20/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου με ΑΔΑ 

6ΖΛΙΩ1Ρ-0ΘΦ, της οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 4326/2017 απόφαση του 

Δημάρχου Ρόδου, συνήλθαμε στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη 
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του 1
ου

 Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 

ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών  του Δήμου Ρόδου» και προβήκαμε στην διεξαγωγή του 

διαγωνισμού ως εξής: 

Στις 10:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει  στο άνοιγμα των προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσα στην καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

που όριζε η διακήρυξη δηλ.  26/09/2017  και ώρα 10:00.  

Η επιτροπή, προχώρησε στη αποσφράγιση των δύο προσφορών που κατατέθηκαν ενώπιων της , οι 

οποίες  έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, από τους παρακάτω  προμηθευτές: 

1.«ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ» - ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς 1 

2. ΑΦΟΙ ΚΟΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑ Ο.Ε. 

Επισημαίνεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής μετέβη στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου για την παραλαβή 

κατατεθειμένων έντυπων φακέλων, και διαπίστωσε ότι δεν έχει κατατεθεί άλλη προσφορά (καταληκτική 

ημερομηνία 26/09/2017 και ώρα 10:00) όπως ορίζει η διακήρυξη. 

Στη συνέχεια  ακολούθησε η  αποσφράγιση των (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» των παραπάνω συμμετεχόντων και η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο αυτών για να 

διαπιστώσει την έγκυρη ή μη συμμετοχή του σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού  για τον έλεγχο των δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς 

διαπίστωσε ότι: 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στη διακήρυξη ήταν τα εξής: 

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

οποία : 

α. αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος της 

προσφοράς (120 ημέρες) 

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

έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

γ)δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

2) το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 

το άρθρο 2.2.9.1 της διακήρυξης 

η Επιτροπή διαπίστωσε ότι και οι δύο διαγωνιζόμενοι είχαν καταθέσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά 

συμμετοχής. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι και οι δύο διαγωνιζόμενες εταιρείες υπέβαλαν  ορθά τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής τους  και η επιτροπή προχωρά στο επόμενο στάδιο δηλαδή στην πληρότητα και στον έλεγχο της 

Τεχνικής της Προσφοράς. 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς των  διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων με 

τις επωνυμίες:  ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ – ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. και ΑΦΟΙ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑ Ο.Ε. η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:  

καλύπτΟΥΝ κατ΄ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού, η 

επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα τεχνικά  και να περάσουν  στο επόμενο στάδιο 

του διαγωνισμού άνοιγμα οικονομικής προσφοράς. 

Η Επιτροπή αφού εξέτασε όλα τα παραπάνω προχώρησε στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς των 

διαγωνιζομένων τα στοιχεία των οποίων είναι τα παρακάτω:  

1. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ-ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε.                      

 ΟΜΑΔΑ 2 

    

Α/Α 

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ 

1 DVD Player-Οθόνη LED- Θύρα USB 2.0 ΤΕΜ 35,10 € 4 140,40 € 

2 MULTI  600 WATT ΤΕΜ 18,90 € 8 151,20 € 

3 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 1,7 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜ 16,20 € 8 129,60 € 

4 ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ 1000 WATT ΤΕΜ 93,70 € 6 562,20 € 

5 ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ 500 WATT ΤΕΜ 28,80 € 8 230,40 € 

6 ΡΑΔΙΟ CD  ΜΕ USB ΤΕΜ 50,45 € 16 807,20 € 
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7 Σακούλες Ηλεκτρικής σκούπας ΤΕΜ 9,73 € 100 973,00 € 

8 Σκούπα Ηλεκτρική ΤΕΜ 117,50€ 5 587,50 € 

9 ΦΑΞ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΕΜ 101,80 € 7 712,60 € 

10 Φαρδύ πέλμα σκούπας ΤΕΜ  13,00 € 5    65,00€ 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.359,10 € 

  Φ.ΠΑ 24% 1.046,18 € 

  

 ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 5.405,28 € 

ΟΜΑΔΑ 4 

Α/Α 

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΡΟΔΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 DVD Player ΤΕΜ 42,85 € 4 171,40 € 

2 Ασύρματο τηλέφωνο ΤΕΜ 17,35 € 1   17,35 € 

3 Ασύρματο τηλέφωνο μεγάλης εμβέλειας ΤΕΜ 65,40 € 4 261,60 € 

4 Βραστήρας 1,7L ΤΕΜ 21,70 € 5 108,50 € 

5 
Κουζίνα οικιακής χρήσεως85Χ60Χ60 

(ΥΧΠΧΒ) 
ΤΕΜ 267,55 € 1 267,55 € 

6 Κουζινομηχανή ΤΕΜ 93,70 € 5 468,50 € 

7 Μίξερ Χειρός ΤΕΜ 23,20 € 5 116,00 € 

8 Πολυκόπτης Multi Plus Κοπτήριο ΤΕΜ 21,50 € 9 193,50 € 

9 Σακούλες Ηλεκτρικής σκούπας ΤΕΜ 9,70 € 73 708,10 € 

10 Σκούπα Ηλεκτρική ΤΕΜ 117,70 € 5 588,50 € 

11 Τηλεόραση 43'' ΤΕΜ 217,20 € 4 868,80 € 

12 Τηλεφωνικές συσκευές ΤΕΜ 18,90 € 4 75,60 € 

13 Φαξ με ασύρματο τηλέφωνο ΤΕΜ 100,90 € 3 302,70 € 

14 Φαρδύ πέλμα σκούπας ΤΕΜ 13,00 € 5 65,00 € 

15 Φορητά CD player ΤΕΜ 39,95 € 14 559,30 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.772,40 € 

  Φ.ΠΑ 24% 1.145,38 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
    5.917,78 € 

ΟΜΑΔΑ 6 

Α/Α 

ΟΙΚΙΑΚΕΣ  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ   

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Φούρνος Μικροκυμάτων 

Μηχανικός  20Lt  
ΤΕΜ 47,70 € 1 47,70 € 

2 
DVD Player -Οθόνη LED - 

Θύρα USB 2.0 
ΤΕΜ 42,85 € 4 171,40 € 

3 
Ασύρματο  τηλέφωνο  

μεγάλης  εμβέλειας 
ΤΕΜ 65,40 € 1 65,40 € 

4 Βραστήρας 1,7L ΤΕΜ 21,70 € 3 65,10 € 

5 
Μεγάλο  (ΦΑΡΔΥ) πέλμα 

σκούπας 
ΤΕΜ 13,00 € 11 143,00 € 

6 

Μηχάνημα Fax-

Πολυλειτουργικό Μηχάνημα 

Laser-Μέγεθος Χαρτιού: A4 

ΤΕΜ 196,40 € 1 196,40 € 

7 
Μίξερ Χειρός 5 ταχύτητες  

Ισχύς: 500 W 
ΤΕΜ 23,24 € 8 185,92 € 

8 

Πολυκόπτης Multi Plus 

Κοπτήριο  Πολύ δυνατό: 

500W 

ΤΕΜ 19,60 € 8 156,80 € 
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9 
Πολυμίξερ-Κουζινομηχανή  

Γυάλινο μπλέντερ 1,2 λίτρων 
ΤΕΜ 166,30 € 1 166,30 € 

10 Σακούλες σκούπας ΤΕΜ 9,70 € 85 824,50 € 

11 

ΣΚΟΥΠΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  

απόδοση 1300 watt 

κατανάλωση 

1100watts.Διαστάσεις (Μ x Π 

x Υ) 418 x 382 x 652 mm 

ΤΕΜ 118,00 € 9 1.062,00 € 

12 

ΣΚΟΥΠΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

απόδοση 2000watt 

κατανάλωση 

1300watts.Διαστάσεις (Μ x Π 

x Υ) 418 x 382 x 694 mm 

ΤΕΜ 165,75 € 2 331,50 € 

13 

Σταθερό τηλέφωνο-Μεγάλη 

οθόνη -Αναγνώριση  

κλήσεων 

ΤΕΜ 18,90 € 1 18,90 € 

14 
Τηλεόραση LED Μέγεθος 

Οθόνης: 32'' 
ΤΕΜ 143,80 € 2 287,60 € 

15 

ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟ CD 

Φορητό Ράδιο-CD/MP3 

Υποδοχή USB 

ΤΕΜ 39,95 € 18 719,10 € 

16 

ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟ CD 

Φορητό Ράδιο-CD/MP3 

Υποδοχή USB 

ΤΕΜ 62,16€ 3 186,48 € 

17 
Φουρνάκι-Κουζινάκι 

Χωρητικότητα 28 lt 
ΤΕΜ 64,85 € 1 64,85 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.692,95 € 

  ΦΠΑ 24% 1.126,31 € 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.819,26€ 

 

Η προσφορά της εταιρίας ΣΥΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ – ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. για τις 

ομάδες 2,4,6 είναι μοναδική, γίνεται δε αποδεκτή διότι οι τιμές της προσφοράς της είναι χαμηλότερες 

από αυτές της μελέτης του διαγωνισμού κατά ποσοστό 10% περίπου. 

Επίσης η επιτροπή ανέτρεξε και σε άλλες συμβάσεις προηγούμενων ετών που είχε υπογράψει ο Δήμος 

Ρόδου για παρόμοια είδη  και διαπίστωσε ενδεικτικά ότι οι τιμές της προσφοράς της ανωτέρω εταιρίας 

ήταν παρόμοιες ή και καλύτερες από τις τιμές της σύμβασης με αριθμό πρωτοκόλλου 2/1165/11-01-

2016 για την προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Σορωνής π.χ. ηλεκτρική σκούπα  2400W 

450 ευρώ, Φορητά CD player 110 ευρώ, βραστήρας 70 ευρώ.  

2. ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑ Ο.Ε. 

ΟΜΑΔΑ 1 

Α/Α 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ 175,00 € 2 350,00 € 

2 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ 90Χ49  ΤΕΜ 79,00 € 1 79,00 € 

3 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ      ΤΕΜ 

2.520,00 € 2 5.040,00 € 

4 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ   295   L ΤΕΜ 230,00 € 1 230,00 € 

5 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ  ΠΙΑΤΩΝ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   52,5*55,5*71,5 ΤΕΜ 1.500,00 € 2 3.000,00 € 

6 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED Μέγεθος 32'' ΤΕΜ 129,00 € 5 645,00 € 

7 

ΨΥΓΕΙΟ   ΘΑΛΑΜΟΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ME MHXANH ME 

ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ ΤΕΜ 

1.799,00 € 1 1.799,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 11.143,00 € 

  ΦΠΑ 24%   2.674,32 € 

  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 13.817,32 € 
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ΟΜΑΔΑ 3 

Α/Α 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΡΟΔΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ανοξείδωτος καπναγωγός Φ250 1Μ ΤΕΜ 25,10 € 3 78,30 € 

2 Βάση τοίχου για μοτέρ ΤΕΜ 45,00 € 1 45,00 € 

3 Επαγγελματικό Πλυντήριο Πιάτων 52,5X55,5X71,5 ΤΕΜ 1.500,00 € 2 3.000,00 € 

4 Επιτοίχιο στήριγμα απλό Φ250 ΤΕΜ 10,00 € 3 30,00 € 

5 
Ηλεκτρικό μαγειρίο με 4 εστίες και ηλεκτρικό φούρνο 

60X60X90 
ΤΕΜ 1.950,00 € 1 1.950,00 € 

6 
Ηλεκτρικό μαγειρίο με 4 εστίες και ηλεκτρικό φούρνο 

80X86X86 
ΤΕΜ 2.520,00 € 1 2.520,00 € 

7 Καμπύλη ανοξείδωτη 90 Φ250 ΤΕΜ 30,00 € 2 60,00 € 

8 Καπέλο προστασίας Φ250 ΤΕΜ 31,00 € 1 31,00 € 

9 Καταψύκτης 295 L ΤΕΜ 280,00 € 1 280,00 € 

10 Μοτέρ εξαερισμού ΤΕΜ 185,00 € 1 185,00 € 

11 Πλυντήριο  πιάτων 85x45x57  ΤΕΜ 306,00 € 2 612,00 € 

12 Πλυντήριο  ρούχων :60Χ85Χ58  ΤΕΜ 278,22 € 1 278,22 € 

13 ΤΑΥ με τάπα Φ250 ΤΕΜ 35,00 € 1 35,00 € 

14 Φίλτρα  ΙΝΟΧ  για φούσκα ΤΕΜ 40,00 € 2 80,00 € 

15 Χοάνη απαγωγής οισμών 1 M ΤΕΜ 310,00 € 1 310,00 € 

16 Ψυγείο επαγγελματικό 70Χ81Χ208CM ΤΕΜ 1.210,00 € 1 1.210,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 10.701,52 € 

  Φ.ΠΑ 24% 2.568,36 € 

  
 ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
13.269,88€ 

 

                                                      ΟΜΑΔΑ 5 

Α/Α 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ   

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Ηλεκτρικό μαγειρείο με 4 εστίες και φούρνο 

ηλεκτρικό. 

4 εστίες μαντεμένιες 30*30 ισχύος 4KW εκάστη. 

Διαστάσεις 800*850*850 

ΤΕΜ 2.520,00 € 2 5.040,00€ 

2 
Ψυγείο πάγκος συντήρηση.Διαστάσεις 

1880*600*850 
ΤΕΜ 1.250,00 € 1 1.250,00€ 

3 

Πλυντήριο πιατών διαστάσεις 52,5*55,5*71,5     

ισχύς  3500W  Χωρητικότητα BOILER   2,6LT.    

Τάση    230V  Κάνιστρο   450*450mm   

ΤΕΜ 1.500,00 € 2 3.000,00€ 

4 
Καταψύκτης  Χωρητ.: 295 Lt Διαστάσεις (Y xΠxΒ 

εκ.): 85x111,5x67  
ΤΕΜ 285,00 € 1 285,00 € 

5 
Πλυντήριο  πιάτων  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥxΠxΒ):  

85x45x57  
ΤΕΜ 307,00 € 2 614,00 € 

6 
Κουζίνα Διαστ. σε  

cm(ΥΧΠΧΒ)85Χ60Χ60Χωρητ. Φούρνου 66 Lt 
ΤΕΜ 297,00 € 2 594,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 10.783,00 € 

  ΦΠΑ 24% 2.587,92 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     13.370,92 € 

 

Η προσφορά της εταιρίας  ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑ Ο.Ε. για τις ομάδες 1,3,5 είναι μοναδική, γίνεται δε 

αποδεκτή διότι οι τιμές της προσφοράς της είναι χαμηλότερες από αυτές της μελέτης του διαγωνισμού κατά 

ποσοστό 1,20% περίπου. 
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Επίσης η επιτροπή ανέτρεξε και σε άλλη σύμβαση  προηγούμενων ετών που είχε υπογράψει ο Δήμος Ρόδου  

με την ίδια εταιρία για παρόμοια είδη  και διαπίστωσε ενδεικτικά ότι οι τιμές της προσφοράς της ανωτέρω 

εταιρίας ήταν παρόμοιες ή και καλύτερες από τις τιμές της σύμβασης με αριθμό πρωτοκόλλου 2/39194/07-

05-2015 για την προμήθεια συσκευών κουζίνας βρεφονηπιακού σταθμού Αγ. Νικολάου π.χ Ηλεκτρικό 

μαγειρείο με 4 εστίες και φούρνο ηλεκτρικό 2.563,60€,πληντήριο πιάτων5000w 2.482,40€, Ψυγείο πάγκος 

συντήρηση 1276 €, Καταψύκτης  Χωρητ.: 200 λιτ. 359,60€, Χοάνη απαγωγής οσμών 417,60€ 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια «προμήθεια 

ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών» του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

     1)Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό.  

      2)Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  τις ομάδες 2,4,6 την εταιρία ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ -       

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. με το ποσό 13.824,45€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

17.142,32€ με Φ.Π.Α.24%. 

    3) Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  τις ομάδες 1,3,4 την εταιρία  ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑ Ο.Ε. με 

το ποσό 32.627,52€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 40.458,12€ με Φ.Π.Α. 24%.» 

(Ακολουθούν οι  υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αρ. 2/83849/12.10.2017, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου 

Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιείται το από 26/09/2017, Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Την υπ’ αριθμ. 522/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΙ6ΜΩ1Ρ-ΥΣ2), με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης 

του συνοπτικού διαγωνισμού 

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

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 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.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 

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

της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

 Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  «Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες 

σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.  
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 Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

 Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ.πρωτ.:1490/17-8-2017,1491/17-8-2017 και 

1492/17/8/2017 που εγκρίνονται οι δεσμεύσεις πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2017. 

 Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  17REQ001823259.  

 Τη με αριθμό 468/2017,  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ ΨΘ8ΜΩ1Ρ-Η03 με την οποία: α) 

εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού και β) αποφασίζει να εκδώσει απόφαση ανάληψης  

υποχρέωσης δαπάνης, για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ρόδου 

συνολικού ποσού 59.955,49€. 

 Το ΕΓΚΕΚΡIΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  17REQ001840758. 

 Τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ρόδου για την συγκεκριμένη προμήθεια. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό Ι της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού  πρόχειρου διαγωνισμού 

για την «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών των παιδικών σταθμών του Δήμου Ρόδου»,  

  

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  για «Προμήθεια ηλεκτρικών 

συσκευών των παιδικών σταθμών του Δήμου Ρόδου», για  τις ομάδες 2, 4, 6 στην εταιρία «ΣΥΓΧΡΟΝΟ 

ΣΠΙΤΙ - ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε.» με το ποσό 13.824,45€ χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι 

συνολικά 17.142,32€ με Φ.Π.Α.24%., ως κατωτέρω: 

 

                                                                                            

ΟΜΑΔΑ 2 

    

Α/Α 

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ 

1 DVD Player-Οθόνη LED- Θύρα USB 2.0 ΤΕΜ 35,10 € 4 140,40 € 

2 MULTI  600 WATT ΤΕΜ 18,90 € 8 151,20 € 

3 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 1,7 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜ 16,20 € 8 129,60 € 

4 ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ 1000 WATT ΤΕΜ 93,70 € 6 562,20 € 

5 ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ 500 WATT ΤΕΜ 28,80 € 8 230,40 € 

6 ΡΑΔΙΟ CD  ΜΕ USB ΤΕΜ 50,45 € 16 807,20 € 

7 Σακούλες Ηλεκτρικής σκούπας ΤΕΜ 9,73 € 100 973,00 € 

8 Σκούπα Ηλεκτρική ΤΕΜ 117,50€ 5 587,50 € 

9 ΦΑΞ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΕΜ 101,80 € 7 712,60 € 

10 Φαρδύ πέλμα σκούπας ΤΕΜ  13,00 € 5    65,00€ 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.359,10 € 

  Φ.ΠΑ 24% 1.046,18 € 

  

 ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 5.405,28 € 

                                                          ΟΜΑΔΑ 4 

Α/Α 

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΡΟΔΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 DVD Player ΤΕΜ 42,85 € 4 171,40 € 

2 Ασύρματο τηλέφωνο ΤΕΜ 17,35 € 1   17,35 € 

3 Ασύρματο τηλέφωνο μεγάλης εμβέλειας ΤΕΜ 65,40 € 4 261,60 € 

4 Βραστήρας 1,7L ΤΕΜ 21,70 € 5 108,50 € 

5 
Κουζίνα οικιακής χρήσεως85Χ60Χ60 

(ΥΧΠΧΒ) 
ΤΕΜ 267,55 € 1 267,55 € 

6 Κουζινομηχανή ΤΕΜ 93,70 € 5 468,50 € 

7 Μίξερ Χειρός ΤΕΜ 23,20 € 5 116,00 € 

8 Πολυκόπτης Multi Plus Κοπτήριο ΤΕΜ 21,50 € 9 193,50 € 

9 Σακούλες Ηλεκτρικής σκούπας ΤΕΜ 9,70 € 73 708,10 € 
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10 Σκούπα Ηλεκτρική ΤΕΜ 117,70 € 5 588,50 € 

11 Τηλεόραση 43'' ΤΕΜ 217,20 € 4 868,80 € 

12 Τηλεφωνικές συσκευές ΤΕΜ 18,90 € 4 75,60 € 

13 Φαξ με ασύρματο τηλέφωνο ΤΕΜ 100,90 € 3 302,70 € 

14 Φαρδύ πέλμα σκούπας ΤΕΜ 13,00 € 5 65,00 € 

15 Φορητά CD player ΤΕΜ 39,95 € 14 559,30 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.772,40 € 

  Φ.ΠΑ 24% 1.145,38 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
    5.917,78 € 

                                                      ΟΜΑΔΑ 6 

Α/Α 

ΟΙΚΙΑΚΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ   

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Φούρνος Μικροκυμάτων 

Μηχανικός  20Lt  
ΤΕΜ 47,70 € 1 47,70 € 

2 
DVD Player -Οθόνη LED - 

Θύρα USB 2.0 
ΤΕΜ 42,85 € 4 171,40 € 

3 
Ασύρματο  τηλέφωνο  μεγάλης  

εμβέλειας 
ΤΕΜ 65,40 € 1 65,40 € 

4 Βραστήρας 1,7L ΤΕΜ 21,70 € 3 65,10 € 

5 
Μεγάλο  (ΦΑΡΔΥ) πέλμα 

σκούπας 
ΤΕΜ 13,00 € 11 143,00 € 

6 

Μηχάνημα Fax-

Πολυλειτουργικό Μηχάνημα 

Laser-Μέγεθος Χαρτιού: A4 

ΤΕΜ 196,40 € 1 196,40 € 

7 
Μίξερ Χειρός 5 ταχύτητες  

Ισχύς: 500 W 
ΤΕΜ 23,24 € 8 185,92 € 

8 
Πολυκόπτης Multi Plus 

Κοπτήριο  Πολύ δυνατό: 500W 
ΤΕΜ 19,60 € 8 156,80 € 

9 
Πολυμίξερ-Κουζινομηχανή  

Γυάλινο μπλέντερ 1,2 λίτρων 
ΤΕΜ 166,30 € 1 166,30 € 

10 Σακούλες σκούπας ΤΕΜ 9,70 € 85 824,50 € 

11 

ΣΚΟΥΠΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  

απόδοση 1300 watt 

κατανάλωση 

1100watts.Διαστάσεις (Μ x Π x 

Υ) 418 x 382 x 652 mm 

ΤΕΜ 118,00 € 9 1.062,00 € 

12 

ΣΚΟΥΠΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

απόδοση 2000watt κατανάλωση 

1300watts.Διαστάσεις (Μ x Π x 

Υ) 418 x 382 x 694 mm 

ΤΕΜ 165,75 € 2 331,50 € 

13 
Σταθερό τηλέφωνο-Μεγάλη 

οθόνη -Αναγνώριση  κλήσεων 
ΤΕΜ 18,90 € 1 18,90 € 

14 
Τηλεόραση LED Μέγεθος 

Οθόνης: 32'' 
ΤΕΜ 143,80 € 2 287,60 € 

15 
ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟ CD Φορητό 

Ράδιο-CD/MP3 Υποδοχή USB 
ΤΕΜ 39,95 € 18 719,10 € 

16 
ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟ CD Φορητό 

Ράδιο-CD/MP3 Υποδοχή USB 
ΤΕΜ 62,16€ 3 186,48 € 

17 
Φουρνάκι-Κουζινάκι 

Χωρητικότητα 28 lt 
ΤΕΜ 64,85 € 1 64,85 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.692,95 € 

  ΦΠΑ 24% 1.126,31 € 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.819,26€ 
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Η προσφορά της εταιρίας ΣΥΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ – ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. για τις 

ομάδες 2,4,6 είναι μοναδική, γίνεται δε αποδεκτή διότι οι τιμές της προσφοράς της είναι χαμηλότερες 

από αυτές της μελέτης του διαγωνισμού κατά ποσοστό 10% περίπου. 

 

Γ) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  για «Προμήθεια 

ηλεκτρικών συσκευών των παιδικών σταθμών του Δήμου Ρόδου», για  τις ομάδες 1, 3, 5  στην 

εταιρία  «ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑ Ο.Ε.» με το ποσό 32.627,52€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 

συνολικά 40.458,12€ με Φ.Π.Α. 24%, ως κατωτέρω: 
ΟΜΑΔΑ 1 

Α/Α 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ 175,00 € 2 350,00 € 

2 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ 90Χ49  ΤΕΜ 79,00 € 1 79,00 € 

3 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ      ΤΕΜ 

2.520,00 € 2 5.040,00 € 

4 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ   295   L ΤΕΜ 230,00 € 1 230,00 € 

5 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ  ΠΙΑΤΩΝ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   52,5*55,5*71,5 ΤΕΜ 1.500,00 € 2 3.000,00 € 

6 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED Μέγεθος 32'' ΤΕΜ 129,00 € 5 645,00 € 

7 

ΨΥΓΕΙΟ   ΘΑΛΑΜΟΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ME MHXANH ME 

ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ ΤΕΜ 

1.799,00 € 1 1.799,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 11.143,00 € 

  ΦΠΑ 24%   2.674,32 € 

  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 13.817,32 € 

ΟΜΑΔΑ 3 

Α/Α 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΡΟΔΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ

ΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ανοξείδωτος καπναγωγός Φ250 1Μ ΤΕΜ 25,10 € 3 78,30 € 

2 Βάση τοίχου για μοτέρ ΤΕΜ 45,00 € 1 45,00 € 

3 Επαγγελματικό Πλυντήριο Πιάτων 52,5X55,5X71,5 ΤΕΜ 1.500,00 € 2 3.000,00 € 

4 Επιτοίχιο στήριγμα απλό Φ250 ΤΕΜ 10,00 € 3 30,00 € 

5 
Ηλεκτρικό μαγειρίο με 4 εστίες και ηλεκτρικό φούρνο 

60X60X90 
ΤΕΜ 1.950,00 € 1 1.950,00 € 

6 
Ηλεκτρικό μαγειρίο με 4 εστίες και ηλεκτρικό φούρνο 

80X86X86 
ΤΕΜ 2.520,00 € 1 2.520,00 € 

7 Καμπύλη ανοξείδωτη 90 Φ250 ΤΕΜ 30,00 € 2 60,00 € 

8 Καπέλο προστασίας Φ250 ΤΕΜ 31,00 € 1 31,00 € 

9 Καταψύκτης 295 L ΤΕΜ 280,00 € 1 280,00 € 

10 Μοτέρ εξαερισμού ΤΕΜ 185,00 € 1 185,00 € 

11 Πλυντήριο  πιάτων 85x45x57  ΤΕΜ 306,00 € 2 612,00 € 

12 Πλυντήριο  ρούχων :60Χ85Χ58  ΤΕΜ 278,22 € 1 278,22 € 

13 ΤΑΥ με τάπα Φ250 ΤΕΜ 35,00 € 1 35,00 € 

14 Φίλτρα  ΙΝΟΧ  για φούσκα ΤΕΜ 40,00 € 2 80,00 € 

15 Χοάνη απαγωγής οισμών 1 M ΤΕΜ 310,00 € 1 310,00 € 

16 Ψυγείο επαγγελματικό 70Χ81Χ208CM ΤΕΜ 1.210,00 € 1 1.210,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 10.701,52 € 

  Φ.ΠΑ 24% 2.568,36 € 

  
 ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
13.269,88€ 
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ΟΜΑΔΑ 5 

Α/Α 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ   

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Ηλεκτρικό μαγειρείο με 4 εστίες και φούρνο 

ηλεκτρικό. 

4 εστίες μαντεμένιες 30*30 ισχύος 4KW εκάστη. 

Διαστάσεις 800*850*850 

ΤΕΜ 2.520,00 € 2 5.040,00€ 

2 
Ψυγείο πάγκος συντήρηση.Διαστάσεις 

1880*600*850 
ΤΕΜ 1.250,00 € 1 1.250,00€ 

3 

Πλυντήριο πιατών διαστάσεις 52,5*55,5*71,5     

ισχύς  3500W  Χωρητικότητα BOILER   2,6LT.    

Τάση    230V  Κάνιστρο   450*450mm   

ΤΕΜ 1.500,00 € 2 3.000,00€ 

4 
Καταψύκτης  Χωρητ.: 295 Lt Διαστάσεις (Y xΠxΒ 

εκ.): 85x111,5x67  
ΤΕΜ 285,00 € 1 285,00 € 

5 
Πλυντήριο  πιάτων  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥxΠxΒ):  

85x45x57  
ΤΕΜ 307,00 € 2 614,00 € 

6 
Κουζίνα Διαστ. σε  

cm(ΥΧΠΧΒ)85Χ60Χ60Χωρητ. Φούρνου 66 Lt 
ΤΕΜ 297,00 € 2 594,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 10.783,00 € 

  ΦΠΑ 24% 2.587,92 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     13.370,92 € 

 

Η προσφορά της εταιρίας  ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑ Ο.Ε. για τις ομάδες 1,3,5 είναι μοναδική, γίνεται δε 

αποδεκτή διότι οι τιμές της προσφοράς της είναι χαμηλότερες από αυτές της μελέτης του διαγωνισμού κατά 

ποσοστό 1,20% περίπου. 

   

 

 
ΘΕΜΑ 10o                                                        Απόφ. Αρ: 602 / 2017 (Α.Δ.Α.: Ω9Η2Ω1Ρ-Θ4Β) 

Έγκριση της απόφασης του πρακτικού της επιτροπής (αποσφράγιση και αξιολόγηση 

δικαιολογητικών) του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια 

ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου. 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/83890/12-10-2017) 

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

Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/83890/12.10.2017, δια της οποίας 

κοινοποιείται το από 12/10/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Ανάδειξης Οριστικού Μειοδότη 

(ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ), ως κατωτέρω: 

 
«Θέμα: Έγκριση της απόφασης του πρακτικού (αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών) του 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και 

μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου 

 Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση της απόφασης του συνημμένου πρακτικού της επιτροπής για 

αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την 

προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου (προσωρινό  

μειοδότη). 

Η προμήθεια αφορά ανταλλακτικά για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ρόδου τα οποία είναι 

αναγκαία για τις επισκευές και συντηρήσεις των οχημάτων-μηχανημάτων, τα οποία εξυπηρετούν ανάγκες 

της καθημερινότητας όπως, αποκομιδή απορριμμάτων, μηχανήματα ΧΥΤΑ κ.λ.π., καθώς και την επισκευή 

ακινητοποιημένων οχημάτων από βλάβες. Για τους παραπάνω λόγους πρέπει να επισπευθούν οι διαδικασίες 

σύναψης της  σύμβασης προμήθειας ανταλλακτικών για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. 
Συνημμένα: 

3
ο
 πρακτικό επιτροπής για την αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού  για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου 

Ρόδου (οριστικό  μειοδότη).» 

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

 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμήθειας: 

Προμήθεια <<Ανταλλακτικών  μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου  του Δήμου Ρόδου>> για τις 

ανάγκες κίνησης των οχημάτων, μηχανημάτων έργου  του Δήμου Ρόδου , » για τις ανάγκες κίνησης των 

οχημάτων, μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου, ενδεικτικού προϋπολογισμού τετρακοσίων ενενήντα 

οκτώ χιλιάδων εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά  (498.999,99 €)       

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,.  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/58569 /2017   

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 44894,1 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 17PROC001782622 2017-07-31 

Στην Ρόδο στα γραφεία του Τροχαίου υλικού, ημέρα Πέμπτη 12 του μηνός Οκτωβρίου  του έτους 2017  και 

ώρα 12:30 μ.μ.  οι παρακάτω: 

1. Σαρικάς Εμμανουήλ, μονιμός Υπάλληλος  , ως Πρόεδρος   

2. Κυριακούλης Εμμανουήλ (αναπληρωματικός του Διακοπαρασκευά Εμμανουήλ), μόνιμος 

Υπάλληλος, ως μέλος   

3. Τσουκάλης Τσαμπίκος , μόνιμος Υπάλληλος  , ως μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για την  προμήθεια Ανταλλακτικών 

σύμφωνα με την με αριθμό 2443/2016 (Αρ. Πρωτ.: 2/61638/27-7-2016)  Απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, 

της οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 408/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ : ΩΛΨΡΩ1Ρ-ΨΛΕ) Δήμου ,  συνήλθαμε στα γραφεία του τροχαίου υλικού του Δήμου 

Ρόδου, για την σύνταξη του 3
ου

 Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια Ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου» και προβήκαμε στην 

διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 

Στις 11:35 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να προχωρήσει  

στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των δικαιολογητικών μειοδότη  , που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και με βάση το από 20/09/2017 πρακτικό που εγκρίθηκε με την 

υπ΄αριθμό 515/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αναρτήθηκε και αναρτήθηκε στη κεντρική 

σελίδα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ στις 27/09/2017  

σύμφωνα με την οποία  ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα: 71812.  

Την από 26/09/2017 πρόσκληση με αρ. πρωτ. 2/78138 που απεστάλη στις 27/09/2017 στην εταιρεία BRINX 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τη καλούσε να υποβάλει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Με βάση τα παραπάνω προβήκαμε στην συνέχιση του διαγωνισμού (3
ο
 στάδιο – Έλεγχος Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης )  συντάσσοντας το παρών Πρακτικό. 

Στις 11:35 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να προχωρήσει 

στο ηλεκτρονικό άνοιγμα του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ και να αρχίσει ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

Σημειώνεται δε ότι ο Οικονομικός Φορέας υπέβαλε και εντύπως προσκομίζοντας φάκελο με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ήταν τα έξής: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου  του Δ.Σ. σε περίπτωση Ανώνυμης  εταιρείας  

 Πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή για τον 

προσωρινό ανάδοχο, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

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

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι: 

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την  ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς και κατά την ημερομηνία  που θα ζητηθεί για τον προσωρινό ανάδοχο.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης. 
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Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 

ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), 

αφορά την ίδια την εταιρεία (το Νομικό Πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την 

εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία 

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

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

 Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 ένορκη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

Όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική ικανότητα, τεχνική ικανότητα και οικονομική 

/ χρηματοοικονομική επάρκεια του φορέα, ως αυτά αναλυτικώς περιγράφονται στο άρθρο 2.2.7.2  της 

παρούσας που είναι τα έξής : 

 Να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του 

κράτους εγκατάστασης τους, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας, δηλαδή σε εμπορία ή 

κατασκευή του προσφερόμενου είδους προσκομίζοντας πιστοποιητικό του οικείου Βιοτεχνικού ή 

Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό. 

 να δηλώνουν  τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των (3) 

τριών τελευταίων ετών ελέγχθηκαν από εμάς και βρέθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

Διακήρυξης 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια     <<Ανταλλακτικών  

μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου  του Δήμου Ρόδου >> 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό.  

 Να ορίσει οριστικό  ανάδοχο για  τη προμήθεια Ανταλλακτικών  μεταφορικών μέσων και 

μηχανημάτων έργου  του Δήμου Ρόδου την εταιρεία BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ποσό 382.299,75€ χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι συνολικά 474.051,69 € με 

Φ.Π.Α. 24%». 

(Ακολουθούν οι  υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αρ. 2/83890/12.10.2017, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου 

Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιείται το από 12/10/2017, Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Την υπ’ αριθμ. Ορθή 408/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΛΨΡΩ1Ρ-ΨΛΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, 

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

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 

λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
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 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

 την Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού 

διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών 

κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του 

Ν.Δ/τος 2396/53»  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

 Την απόφαση 453/2017 (705ΖΩ1Ρ-4Ν3) του Δ.Σ. του Δήμου σύμφωνα με την οποία ενέκρινε  τη 

διενέργεια με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια Ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και 

μηχανημάτων έργου  του Δήμου Ρόδου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό III της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού Ανοικτού 

Διεθνούς Διαγωνισμού για την «προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων 

του Δήμου Ρόδου»,  

  

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού για την «προμήθεια 

Ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου», στην εταιρεία «BRINX 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τιμή 382.299,75€, χωρίς το Φ.Π.Α., 

ήτοι συνολικά 474.051,69€, με Φ.Π.Α. 24%. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 11o                                                            Απόφ. Αρ: 603 / 2017 (ΑΔΑ:  Ψ1Ψ7Ω1Ρ-096 ) 

Λήψη απόφασης για την μη άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμό 263/2017 διαταγής πληρωμής της 

Δόκιμης Ειρηνοδίκης Ρόδου Σωτηρίας Χαλμούκου, που εξέδωσε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία 

με την επωνυμία «EASYNET I.K.E». 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου κ.Σαλαμαστράκη Δημήτριου με αριθμ. πρωτ. 2/82959/10-10-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/82959/10-10-2017 εισήγηση της 

Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   
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ΘΕΜΑ: Μη άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμό 263/2017 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης 

Ρόδου Σωτηρίας Χαλμούκου, που εξέδωσε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «EASYNET  

Ι.Κ.Ε.»  

1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «EASYNET  Ι.Κ.Ε», που εδρεύει στη 

Δ.Κ. Ρόδου του Δήμου Ρόδου (ΑΦΜ 800338154) άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 4-9-

2017 αίτησή της, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την έκδοση 

διαταγής πληρωμής με βάση: α) την από 19-7-2016 σύμβαση ανάμεσα σε αυτήν και το Δήμο 

Ρόδου, με την οποία ανέλαβε την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», συνολικού 

προϋπολογισμού 136.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α., β) την από 26-7-2017 βεβαίωση καλής εκτέλεσης 

του έργου της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, αποτελούμενη από τους Μυλωνάκη 

Δημήτριο, Τριανταφύλλου Ευστάθιο και Ανατωνάτο Γεράσιμο, στην οποία βεβαιώνεται η καλή 

εκτέλεση και εγκατάσταση των αναβαθμίσεων και τεχνικών υπηρεσιών και το ύψος της αμοιβής 

και γ) το με αριθμό 250/26-7-2017 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τη Συντήρηση 

Ολοκληρωμένου Οικονομικού Διαχειριστικού Λογισμικού Συστήματος, που έχει εκδόσει αυτή στο 

όνομα του Δήμου Ρόδου, ποσού 7.355,20 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 1.765,25 ευρώ και 

συνολικού ποσού 9.120,45 ευρώ.  

2. Με βάση την αίτηση αυτή εκδόθηκε η με αριθμό 263/2017 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης 

Ειρηνοδίκης Ρόδου Σωτηρίας Χαλμούκου, με την οποία διατάσσεται ο Δήμο Ρόδου να καταβάλει 

στην παραπάνω εταιρεία το ποσό των 9.120,45 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της 

έκδοσης του παραπάνω τιμολογίου μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, καταδίκασε δε το Δήμο Ρόδου 

να καταβάλει στην παραπάνω εταιρεία τη δικαστική δαπάνη αυτής, που όρισε στο ποσό των 222,00 

ευρώ. Η παραπάνω διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στο Δήμο Ρόδου στις 12-9-2017 και η προθεσμία 

για άσκηση ανακοπής εναντίον της λήγει στις 15-10-2017. 

3. Από τα παραπάνω έγγραφα και το με αριθμό πρωτ. 2/78459/27-9-2017 έγγραφο της Δνσης 

Οικονομικών του Δήμου Ρόδου, που σας επισυνάπτω, αποδεικνύεται ότι ο Δήμος Ρόδου οφείλει 

πραγματικά στην παραπάνω εταιρεία το παραπάνω ποσό των 9.120,45 ευρώ για την πληρωμή του 

οποίου δεν εκδόθηκε χρηματικό ένταλμα πληρωμής καθώς η ανάληψη υποχρέωσης, ως πολυετούς 

δαπάνης, δεν έγινα ορθά κατά το έτος 2017, λόγω του ότι για το 2017 η ανάληψη της δαπάνης ήταν 

ποσού 8.000,00 ευρώ ενώ η δαπάνη ήταν 9.120,45 ευρώ. Για το λόγο αυτό η Οικονομική Επιτροπή 

μπορεί με απόφασή της, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/2016), να παραιτηθεί από την 

άσκηση ανακοπής κατά της παραπάνω εταιρείας και της παραπάνω της διαταγής πληρωμής, προς 

αποφυγή περαιτέρω εξόδων και ταλαιπωρίας της εταιρείας η οποία δεν έχει ευθύνη για την μη 

πληρωμή της.   

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/82959/10-10-2017 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να μην ασκήσει ο Δήμος Ρόδου ανακοποή κατά της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία 

«EASYNET Ι.Κ.Ε» και της με αριθμό 263/2017 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης Ρόδου 

Σωτηρίας Χαλμούκου, να καταβληθεί δε στην εταιρεία αυτή μόνο το ποσό των 9.120,45 ευρώ, χωρίς τόκους 

και δικαστική δαπάνη. 
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ΘΕΜΑ 12o                                                                              Απόφ. Αρ: 604 / 2017 (ΑΔΑ: ΨΟΟ8Ω1Ρ-9ΧΠ) 

Λήψη απόφασης για την παραίτηση από ασκηθείσα ανακοπή κατά της με αριθμό 121/2017 διαταγής 

πληρωμής του Ειρηνοδίκη Ρόδου Παναγιώτη Σίσκου, που εξέδωσε η ανώνυμη εταιρεία με την 

επωνυμία «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.». 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου κ.Σαλαμαστράκη Δημήτριου με αριθμ. πρωτ. 2/83923/12-10-2017) 

 O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/83923/12-10-2017 εισήγηση 

της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

ΘΕΜΑ: Παραίτηση από ασκηθείσα ανακοπής κατά της με αριθμό 121/2017 διαταγής πληρωμής του 

Ειρηνοδίκη Ρόδου Παναγιώτη Σίσκου Σωτηρίας, που εξέδωσε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 

«BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».  

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», που 

εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Πανσελήνου αριθμ. 4, Τ.Κ. 54248, με Α.Φ.Μ. 099774123 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ 

Θεσσαλονίκης) άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 23-3-2017 αίτησή της, που απευθυνόταν στο 

Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση τα παρακάτω 

τιμολόγια τα οποία εξέδωσε στο όνομα του Δήμου Ρόδου, ήτοι: 1) το υπ' αριθμ. ΤΔΑ00001488/18-05-

2015 Σειρά Α τιμολόγιο - δελτίο αποστολής, ποσού 96,00€ πλέον Φ.Π.Α. 15,36€ ήτοι συνολικού ποσού 

111,36€, 2) το υπ' αριθμ. ΤΔΑ00001489/18-05-2015 Σειρά Α τιμολόγιο – δελτίο αποστολής, ποσού 

890,96€ πλέον Φ.Π.Α. 142,56€ ήτοι συνολικού ποσού 1.033,52€. 3) το υπ' αριθμ. ΤΔΑ00001491/18-05-

2015 Σειρά Α τιμολόγιο - δελτίο αποστολής ποσού 1.110,00€ πλέον Φ.Π.Α. 177,60€ ήτοι συνολικού 

ποσού 1.287.60€. 4) το υπ' αριθμ. ΤΔΑ00001492/18-05-2015 Σειρά Α τιμολόγιο - δελτίο αποστολής ποσού 

177,66€ πλέον Φ.Π.Α. 28,43€ ήτοι συνολικού ποσού 206.09€. 5) το υπ' αριθμ. ΤΔΑ00001493/18-05-2015 

Σειρά Α τιμολόγιο - δελτίο αποστολής ποσού 1.206,92€ πλέον Φ.Π.Α. 193,09€ ήτοι συνολικού ποσού 

1.400,01€, 6) το υπ' αριθμ. ΤΔΑ00001494/ 18-05-2015 Σειρά Α τιμολόγιο - δελτίο αποστολής ποσού 

294,00€ πλέον Φ.Π.Α. 47,04€ ήτοι συνολικού ποσού 341,04€, 7) το υπ' αριθμ. ΤΔΑ00001495/18-05-2015 

Σειρά Α τιμολόγιο - δελτίο αποστολής ποσού 2.090,20€ πλέον Φ.Π.Α. 334,44€ ήτοι συνολικού ποσού 

2.424,64 €, 8) το υπ' αριθμ. ΤΔΑ00000028/18-05-2015 Σειρά Α τιμολόγιο - δελτίο αποστολής ποσού 

294,00€ πλέον Φ.Π.Α. 47,04€ ήτοι συνολικού ποσού 341,04€, 9) το υπ' αριθμ. ΤΔΑ00001496/18-05-2015 

Σειρά Α τιμολόγιο - δελτίο αποστολής ποσού 2.193,10€ πλέον Φ.Π.Α. 350,90€ ήτοι συνολικού ποσού 

2.544.00€, 10) το υπ' αριθμ. ΤΔΑ00001499/ 18-05-2015 Σειρά Α τιμολόγιο - δελτίο αποστολής ποσού 

1.187,04€ πλέον Φ.Π.Α. 189,93€ ήτοι συνολικού ποσού 1.376.97€, 11) το υπ' αριθμ. ΤΔΑ00001501/18-05-

2015 Σειρά Α τιμολόγιο - δελτίο αποστολής ποσού 202,00€ πλέον Φ.Π.Α. 32,32€ ήτοι συνολικού ποσού 

234.32€, 12) το υπ' αριθμ. ΤΔΑ00001805/06-10-2015 Σειρά Α τιμολόγιο - δελτίο αποστολής ποσού 

548,00€ πλέον Φ.Π.Α. 126,04€ ήτοι συνολικού ποσού 674,04€,13) το υπ' αριθμ. ΤΔΑ00001806/06-10-

2015 Σειρά Α τιμολόγιο - δελτίο αποστολής ποσού 751,00€ πλέον Φ.Π.Α. 164,45€ ήτοι συνολικού ποσού 

879.45€. 14) το υπ' αριθμ. ΤΔΑ00001853/27-10-2015 Σειρά Α τιμολόγιο - δελτίο αποστολής ποσού 

854,00€ πλέον Φ.Π.Α. 196,42€ ήτοι συνολικού ποσού 1.050,42€, 15) το υπ' αριθμ. ΤΔΑ00001885/03-11-

2015 Σειρά Α τιμολόγιο - δελτίο αποστολής ποσού 384,00€ πλέον Φ.Π.Α. 88,32€ ήτοι συνολικού ποσού 

472.32€. 16) το υπ' αριθμ. ΤΔΑ00001886/03-11-2015 Σειρά Α τιμολόγιο - δελτίο αποστολής ποσού 

384,00€ πλέον Φ.Π.Α. 88,32€ ήτοι συνολικού ποσού 472,32€, 17) το υπ' αριθμ. ΤΔΑ00001887/03-11-2015 

Σειρά Α τιμολόγιο - δελτίο αποστολής ποσού 138,75€ πλέον Φ.Π.Α. 31,91€ ήτοι συνολικού ποσού 

170,66€, 18) το υπ' αριθμ. ΤΔΑ00001888/03-11-2015 Σειρά Α τιμολόγιο - δελτίο αποστολής ποσού 

280,00€ πλέον Φ.Π.Α. 64,40€ ήτοι συνολικού ποσού 344,40€, 19) το υπ' αριθμ. ΤΔΑ00001914/05-11-2015 

Σειρά Α τιμολόγιο- δελτίο αποστολής ποσού 1.180,00€ πλέον Φ.Π.Α. 271,40€ ήτοι συνολικού ποσού 

1.451,40€, 20) το υπ' αριθμ. ΤΔΑ00001927/10-11-2015 Σειρά Α τιμολόγιο- δελτίο αποστολής ποσού 

411,54€ πλέον Φ.Π.Α. 94,66€ ήτοι συνολικού ποσού 506,20€. 21) το υπ' αριθμ. ΤΔΑ00001931/11-11-2015 

Σειρά Α τιμολόγιο- δελτίο αποστολής ποσού 180,46€ πλέον Φ.Π.Α. 41,51 € ήτοι συνολικού ποσού 

221,97€, 22) το υπ' αριθμ. ΤΔΑ00001978/19-11-2015 Σειρά Α τιμολόγιο- δελτίο αποστολής ποσού 

139,43€ πλέον Φ.Π.Α. 32,07€ ήτοι συνολικού ποσού 171.50€. 23) το υπ' αριθμ. ΤΔΑ00002023/25-11-2015 

Σειρά Α τιμολόγιο- δελτίο αποστολής ποσού 473,36€ πλέον Φ.Π.Α. 108,87€ ήτοι συνολικού ποσού 

582,23€. 24) το υπ' αριθμ. ΤΔΑ00002093/10-12-2015 Σειρά Α τιμολόγιο- δελτίο αποστολής ποσού 

295,00€ πλέον Φ.Π.Α. 67,85€ ήτοι συνολικού ποσού 362.85€, 25) το υπ' αριθμ. 1392/24-12-2015 

τιμολόγιο, ποσού 107,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24,61€ ήτοι συνολικού ποσού 131.61€. 26) το υπ' αριθμ. 3311/28-

12-2015 Σειρά Α δελτίο αποστολής- τιμολόγιο, ποσού 242,11€ πλέον Φ.Π.Α. 55,69€ ήτοι συνολικού 

ποσού 297,806, 27) το υπ' αριθμ. ΤΠ00000942/30-12-2015 Σειρά Α τιμολόγιο πώλησης ποσού 198,00€ 

πλέον Φ.Π.Α. 45,54€ ήτοι συνολικού ποσού 243,54€. 28) το υπ' αριθμ. ΤΠ00000943/30-12-2015 Σειρά Α 
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τιμολόγιο πώλησης, ποσού 136,00€ πλέον Φ.Π.Α. 31,28€ ήτοι ύ ποσού 167,28€ και 29) το υπ' αριθμ. 

ΤΔΑ00002263/31-12-2015 Σειρά Α τιμολόγιο- δελτίο αποστολής ποσού 82,28€ πλέον Φ.Π.Α. 18,93€ ήτοι 

συνολικού ποσού 101,21€. Τα τιμολόγια αυτά, που είναι συνολικού ποσού 19.601,79 ευρώ, εξέδωσε η 

καθής για τα διάφορα εμπορεύματα που αναγράφονται σαυτά, που πώλησε και παράδωσε σε εμάς, όπως 

ισχυρίζεται αυτή, με πίστωση 90 ημερών από την έκδοση του κάθε τιμολογίου και την παράδοση των 

εμπορευμάτων σε εμάς.     

2. Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 121/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδίκη Ρόδου 

Παναγιώτη Σίσκου, που επιδόθηκε σε εμάς αρχικά στις 25-5-2017, με την οποία μας διατάσσει να 

καταβάλουμε στην καθής το ποσό των 19.601,79 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την παρέλευση ενενήντα (90) 

ημερών από την επομένη της έκδοσης των παραπάνω τιμολογίων μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους επίσης 

και το ποσό των 451,00 ευρώ για δικαστική δαπάνη της καθής για την έκδοση της διαταγής πληρωμής.  

3. Κατά της παραπάνω διαταγής πληρωμής ο Δήμος Ρόδου δεν άσκησε ανακοπή εντός της νόμιμη 

προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, γιαυτό και η παραπάνω εταιρεία επέδωσε στο Δήμο Ρόδου εκ νέου 

αυτήν στις 27-6-2017, μετά δε την επίδοση αυτή άσκησα για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου εναντίον της 

παραπάνω εταιρείας και της παραπάνω διαταγής πληρωμής την από 11-10-2017 και με αριθμό κατάθεσης 

233/2017 ανακοπή, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η  23-10-

2018.   

4. Από τα παραπάνω έγγραφα και το Λογιστήριο πληροφορήθηκα ότι πραγματικά στην παραπάνω 

εταιρεία οφείλεται το παραπάνω ποσό λόγω του ότι πραγματικά παραλήφθηκαν όλα τα εμπορεύματα που 

αναγράφονται στα τιμολόγια, απλά από παραδρομή δεν αναρτήθηκαν στο Διαύγεια οι αποφάσεις ανάθεσης 

γιαυτό και δεν μπορούσε να γίνει η εξόφληση των τιμολογίων. Γιαυτό εισηγούμαι να λάβει απόφαση η 

Οικονομική Επιτροπή να μην εγκρίνει την ασκηθείσα ανακοπή και να παραιτηθεί από αυτήν, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του ν. 4447/2016 

(ΦΕΚ Α΄ 241/2016), προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων και ταλαιπωρίας της εταιρείας η οποία δεν έχει 

ευθύνη για την μη πληρωμή της, ενόψει και του ότι αυτή θα δηλώσει ότι παραιτείται από τους τόκους 

υπερημερίας και τη δικαστική δαπάνη που επιδικάστηκαν με την παραπάνω διαταγή πληρωμής.   

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/83923/12-10-2017 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να παραιτηθεί ο Δήμος Ρόδου από την από 11-10-2017 και με αριθμό κατάθεσης 233/2017 ανακοπή, που 

άσκησε εναντίον της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

Α.Ε.» και της με αριθμό 121/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδίκη Ρόδου Παναγιώτη Σίσκου, που 

απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, να καταβληθεί δε στην εταιρεία αυτή μόνο το ποσό των 19.601,79 

ευρώ, χωρίς τόκους και δικαστική δαπάνη. 

Παρέχεται επίσης η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα στο νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου 

κ. Δημήτριο Σαλαμαστράκη να προβεί σε όλες τις ενέργειες για τη νόμιμη παραίτηση από την παραπάνω 

ανακοπή.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 13o                                                         Απόφ. Αρ: 605 / 2017 (ΑΔΑ: 7ΙΕΩΩ1Ρ-5ΛΚ) 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη αίτησης συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του κ. 

Γεωργίου Μάτση του Μιχαήλ. 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου κ.Στάγκα Μανώλη με αριθμ. πρωτ. 2/83281/11-10-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/83281/11-10-2017 εισήγηση της 

Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   
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ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί της από 7-9-2017 και με αρ. πρωτ. 2/72638/11-9-2017  αίτησης  συμβιβασμού 

του Γεωργίου Μάτση του Μιχαήλ.  

Ο Γεώργιος Μάτσης του Μιχαήλ εξέδωσε κατά του Δήμου την με αριθμό 1250/2013 διαταγή πληρωμής του 

κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία μας διατάζει να του καταβάλουμε το συνολικό 

ποσόν των 4.441,35 € ως μισθώματα των μηνών από Απρ. εως Σεπτ. 2007 του μισθίου ακινήτου του, το 

οποίο είχε μισθώσει ο πρώην Δήμος Πεταλούδων με το από 28/7/1999 ιδιωτικό συμφωνητικό, με αριθμό 

καταχώρησης 2828/26-08-1999 Δ.Ο.Υ. Ροδου, και την με αριθμό 115/1999 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του πρώην Δήμου Πεταλούδων. Για την προκείμενη υποχρέωση υπάρχει επιβεβαίωση με την με 

αριθμό πρωτ. 5/136225/21-11-2012 βεβαίωση Ο.Υ. Δημ. Εν. Πεταλούδων και την από 22/12/2010 

βεβαίωση του τότε Δήμου Πεταλούδων. 

Με βάση την παραπάνω διαταγή πληρωμής ο Δήμος Ρόδου, υποχρεούται στην καταβολή  συνολικά του 

ποσού των 9.480,02 ευρώ, αποτελούμενου από κεφάλαιο, τόκους, δικαστική δαπάνη, τέλη 

απογράφου κλπ. σύμφωνα με το αντίγραφο εξ απογράφου αυτής που μας κοινοποίησε την 31-7-2017 με την 

από 31 Ιουλίου 2017 επιταγή προς εκτέλεση. Έτσι η εν λόγω διαταγή, που είχε κοινοποιηθεί ήδη από 16-12-

2013 προς γνώση, είναι τελεσίδικη και άμεσα εκτελεστή.  

Με την κρινόμενη από 7-9-2017 και με αρ. πρωτ. 2/72638/11-9-2017  αίτησή του ο δικαιούχος Γεώργιος 

Μάτσης του Μιχαήλ ζητά εξωδικαστικό συμβιβασμό δηλώνει ότι παραιτείται των τόκων και των λοιπών 

κονδυλίων, αξιώνοντας την καταβολή μόνον του ποσού του κεφαλαίου των 4.441,35 ευρώ. 
Επειδή κατά της εν λόγω διαταγής πληρωμής δεν ασκήθηκε ανακοπή και ήδη κατέστη τελεσίδικη,  και είναι 

άμεσα εκτελεστή τόσο κατά το επιδικασθέν κεφάλαιο όσο και κατά τους τόκους, την δικαστική δαπάνη και 

τα λοιπά επιταχθέντα ποσά, θεωρούμε ότι η εξεταζόμενη πρόταση είναι συμφέρουσα για τον Δήμο καθώς 

μειώνεται περισσότερο από 50% το ποσόν, επιλύεται εξώδικα το θέμα, αποφεύγεται η αναγκαστική 

εκτέλεση, και θεωρούμε ότι είναι δυνατή η αποδοχή της, που απόκειται στην κρίση της επιτροπής. 

Παρακαλούμε για την απόφασή σας, στην οποία να αναγράφεται ρητά ότι ελήφθη υψόψιν η γνωμοδότηση 

του νομικού συμβούλου (αρθρ. 72 § 1 εδ. ιγ  και § 2 Ν. 3852/2010). 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Μανώλη) 

Τον λόγο πήρε ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Στάγκας Μανώλης και ανάφερε ότι 

λόγω νέων στοιχείων που προέκυψαν, ζήτησε την αναβολή του θέματος, προκειμένου να προβεί σε 

εμπεριστατωμένη εισήγηση σε επόμενη Οικονομική Επιτροπή 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/83281/11-10-2017 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 

 Την προφορική ενημέρωση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποσύρει το θέμα από την 45
η
 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής διότι προέκυψαν νέα στοιχεία και 

θα φέρει νέα εμπεριστατωμένη εισήγηση σε επόμενη Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 14o                                                             Απόφ. Αρ: 606 / 2017 (ΑΔΑ: ΩΔΕΒΩ1Ρ-0ΛΩ) 

Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή του αναδόχου του έργου 

«Συντήρηση και αναβάθμιση του Δημοτικού φωτισμού στη Μεσαιωνική Πόλη»   

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνική Πόλης και Μνημείων, με αρ. πρωτ. 2/81482/05-10-2017) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης 

& Μνημείων Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/81482/05-10-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου  του έργου 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ 

ΠΟΛΗ»    



   

 39 

   Το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ»  προϋπολογισμού 50.000  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αφορά στην 

συντήρηση του δικτύου φωτισμού της Μεσαιωνικής Πόλης 

  Το εν λόγω έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα   και στον Προϋπολογισμό του 2017 στον 

Κ.Α. 70-7336.0016  , με πίστωση   50.000  ευρώ για το έτος 2017 και με χρηματοδότηση από την ΣΑΤΑ. 

   Με την υπ’ αριθμ. 728/2017  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου και ο 

τρόπος εκτέλεσης του με εργολαβία μετά από συνοπτικό  διαγωνισμό.  

   Μετά τα παραπάνω και ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1.559/22-9-2017 και ΑΔΑ/ ΩΛ2ΘΩ1Ρ-7ΥΣ 

σχετική πρόταση ανάληψης υποχρέωσης,  ποσού 50.000  ευρώ  και έχοντας υπόψη την παρ. 1
Ε
) του άρθρου 

72 του Ν.3852/2010 ζητείται: 

   Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ 

ΠΟΛΗ» , σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού κατ’ εφαρμογή των 

προτύπων τευχών διακηρύξεων της με αριθμό 182/2016 (ΦΕΚ/Β/4269/30-12-2016) απόφασης της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».             

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προϊσταμένης Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. Παρασκευοπούλου 

Άννας και του Αντιδημάρχου κ. Χατζηϊωάννου Ελευθερίου) 

 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τους όρους διακήρυξης του 

συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ», κλήθηκαν από τον πρόεδρο της 

Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/81482/05-10-2017 της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων 

Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει την κατάρτιση των όρων  διακήρυξης του συνοπτικού Διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχου 

του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ», ως κατωτέρω: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ  
i
Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Εκτιμώμενης αξίας  40.322,58 Ευρώ 

(50.000 συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.) 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

κατασκευής του ως άνω έργου. 
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Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας ii 

Αναθέτουσα αρχή:  ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΙΠΠΟΤΩΝ 4 

Ταχ.Κωδ. : 85131 

Τηλ. : 22410 38077 

Telefax : 2241036550 

E-mail : rho-med@otenet.gr 

Πληροφορίες:  : Κιαουρτζής Εμμ., Λουκά Σεβαστή  

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

Προϊστάμενη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην ΡΟΔΟ, οδός ΙΠΠΟΤΩΝ 4  την   ………………  Ημέρα …………… 

και ώρα  10:00 πμ      από την Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. 

a. Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Ν. Αιγαίου - Περιφερειακής 

Ενότητας Δωδ/σου. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης 

του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο 

τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό 

διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για 

τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα
 
: 

β) η παρούσα διακήρυξη. 

γ)  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

Β/3698/16-11-2016) , 

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

 

ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ιβ) η τεχνική μελέτη, 

ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή  

επί όλων των ανωτέρω 

ιδ) ............................
iii

 

2.2 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, 

που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων τη ς 

σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την 

……………….… . Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν 

έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο 

πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή 

αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών 

μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 

ενδιαφερόμενο
iv
 
v
. 

  
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ……………………..
vi
οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε 

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 

…………………………
vii
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Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα 

αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση : 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΡΟΔΟΣ 85131). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο 

πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο 

της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του 

διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για 

τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 

καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 

ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού Προσφορά του ….. 

για το έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΑΛΙΑ 

ΠΟΛΗ με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ρόδου  

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ………………… ημέρα  …………. και ώρα 

10:00 πμ
viii

 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, η οποία 

αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή  

ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 

(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 24.2 και 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί 

τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας . 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 

2. 

3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία 

υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας. 

3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,
ix
 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
.
 

3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 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 (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη 

σύμβασης- Ενστάσεις 

Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 

λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 

λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 

προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 

λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της 

παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και 

ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 

καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις 

προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του 

οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του 
x
, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής
xi
 .Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως 

καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 

γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των 

δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η 

μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί 

μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό.  

δ) Στη συνέχεια
xii

, 
xiii

 η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 

αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. 

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη 

σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 

παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η 

ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών 

και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά 

μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, 

εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως 

στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και 

αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους. 

στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, 

επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 

αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.  

ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε παράρτημά 

του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα 

της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση), και το 

υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει
xiv

.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο επί 

αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 

η) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα 

αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 

ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

 

4.2   Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 

σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας,  15 

ημερών,
xv

 τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή 
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μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 

αρχής σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  

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 

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 με το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ),  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

 αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 

παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

 αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
xvi

 

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος 

μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  (αποφαινόμενο 

όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 

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, επί αποδείξει. Όσοι 

υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα 

γραφεία της  Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ οδός Ιπποτών (τόπος)  εντός 3 

εργάσιμων ημερών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. 
xvii

 

Ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της 

παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, 

τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, κοινοποιείται η 

απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.           

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του 

άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
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4.3 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώμη του Τ εχνικού 

Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, 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, 

σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 

31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374). 

 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά ισχύος 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 

του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως 

κατωτέρω.  

  

 Το συμφωνητικό. 

 Η παρούσα Διακήρυξη. 

 Η Οικονομική Προσφορά. 

 Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

 Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

        Παραρτήματα τους,  

 Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

 Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

 Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

 Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και 

σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 

εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα,  και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 

είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. 

και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 

προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

6.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 

του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων).  
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6.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την 

παρουσία διερμηνέων. 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται 

οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  

ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

(ΚΔΕ),  

 - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του 

Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον 

απαιτείται) 

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
xviii

 

 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

 - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

          - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

           - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις”, 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως 

ισχύει , 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων », 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).
xix

 

1. Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

2. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
xx

, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων 

ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να 

περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ  
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 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
xxii

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 

της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.   

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. 

καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο 

της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103  του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Απόφαση με αρ. πρωτ. 1.559/22-9-2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 

οικονομικό έτος 2017 και με αρ.  ………… καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 

Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που 

η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 

80/2016 ).
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Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Τίτλος του έργου 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ 

ΠΟΛΗ » 
 

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  40.322,58 € προ ΦΠΑ Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 29.408,25€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 5.293,49€ 

Απρόβλεπτα
xxiv

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 5.205,26 

€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
xxv

 

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 415,58€ σύμφωνα με το άρθρο 153 

του ν. 4412/2016. 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 Ο τόπος εκτέλεσης είναι:  Δ.Κ. ΡΟΔΟΥ 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και οι εργασίες είναι: 

τοποθετήσεις καλωδίων, πινάκων, πίλλαρ κλπ 

κατασκευή και τοποθέτηση παλαιών φωτιστικών σωμάτων 

συντήρηση  και  επανατοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων  

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει να 

μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 

άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 

και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
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 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του 

έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, 

αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., 

αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται 

υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν 

ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη 

χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού 

Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Ομάδες 

εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 

αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 

στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία μετά την 

έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά 

κατηγορία έργων. 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες σαράντα ημέρες (240 

ημερολογιακές ημέρες) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
xxvi

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με τον «συνοπτικό διαγωνισμό » του άρθρου 117 του ν. 

4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
xxvii

  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
xxviii

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 
του ν. 4412/2016, εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των  806,00 ευρώ. 
xxix

 

 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 . 

  

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προς τον οποίο 

απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 

ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 

αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  
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 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

 ι) 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.  

 

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι  μέχρι 

………………………, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 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.  

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 

  

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)

xxx
 

16.1 ΔΕΝ 
xxxi

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ………………….
xxxii

 

16.2.  ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση …………………… 

 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου

 
 

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας 

της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 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. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

χωρίς ΦΠΑ. 

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. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του 

αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

..........................................
xxxiii

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης 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 
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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. 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

xxxiv
ορίζεται η  …………………. ημέρα 

………………..  και Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη 

μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα 

μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή 

κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους 

οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα 

της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 

97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών
xxxv

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν 

αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια 

επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ   
xxxvi

και που είναι 

εγκατεστημένα σε:  

α) σε 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 ΣΔΣ, 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 I 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. 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
xxxvii,

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που 

να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
xxxviii

 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην περίπτωση 

ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται 

από κάθε μέλος της ένωσης.  
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22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο 

πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν 

πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του 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 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά κατ’ 

ελάχιστον τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 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 ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους. 
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22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:xxxix 

   
(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

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

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 

βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση 

ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 

αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων.  

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 

και 4 
xl
μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 

που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 

εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην 

κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
xli

 

(α)  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. υποχρεούνται να εφαρμόζουν το άρθρο 20 

παρ. 4 του Ν. 3669/2008 (ανεκτέλεστο) και τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
xlii

 

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 
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Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με 

την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή 

με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται 

οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς 

είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Δ της 

παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  για κάθε 

φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 

της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) της 

παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 

δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός  3 μηνών που προηγούνται 

της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν 

προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός  1 μήνα που 

προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.
xliii

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Δ). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 22 Α.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
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Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το 

οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων δύο εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
xliv 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται είναι  

 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον 

οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. 

Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση 

καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό 

αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική 

ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του 

ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – 

ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

(ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά 

ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που 

στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), 

που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν 

προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν 

απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
.
 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα 

στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, 

αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο 

της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το 

οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες 

για τις Α.Ε.  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν 

πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το έγγραφο 

ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 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.  



   

 54 

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που 

είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια 

και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. 

που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, 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 εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ
xlv

 στην Α1, τάξη και 

άνω, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
.
  

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος 

Α του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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 I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή και στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

(i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας καθώς και υπεύθυνη 

δήλωση του Ν. 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος  των εργολαβικών συμβάσεων συνοδευόμενη από (α) 

πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο 

μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς  είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάμηνο 

που προηγείται της ημερομηνίας δημοπράτησης το έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008). 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή και στα Νομαρχιακά Μητρώα.  

  (i) για το 22. Δ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας  

  (β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 

πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται 
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από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και 

στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν  ως δικαιολογητικά τα 

αναφερόμενα στο Μέρος IΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ («Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής») 

του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016
xlvi

. 

 
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η 

εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 

τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και 

υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 

προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως 

αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη 

λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε, ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκομίζουν «Ενημερότητα 

Πτυχίου»
 
εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών 

xlvii
: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να 
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υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από 

την Ενημερότητα Πτυχίου. 
xlviii

 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
xlix

 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας υπό 

την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως ( όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις ) από την 

Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 22. 

Α.4. (θ).
l
 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.   

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του 

πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ 

 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η 

απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση σχετικού 

συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

 (β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα:  

 - α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ( στο μέρος IV ο οικονομικός φορέας 

μπορεί να συμπληρώσει μόνο την  ενότητα α:γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής   χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του μέρους IV ). 

- β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν
 

από την 

αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  της παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι:  

α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους 

ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην περιπτ. (α) της παρ. 2 

του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 

του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.  

β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην 

εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά 

σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα 

σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει 

κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 

αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει 

την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.4. Η αναθέτουσα αρχή  

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για τους 

υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουν 

σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως 

άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα 

προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 

  

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 728/2017 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

 

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

αριθ. 541/2017 (ΑΔΑ:ΩΡ30Ω1Ρ-ΞΤ8) η οποία συνοδεύεται από το προβλεπόμενο «σχέδιο 

ανάληψης  υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στο σχετικό Κ.Α. 70-7336.0016,  

όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και στην διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με αριθ. πρωτ.: 2/100018/0026/30-12-2016 (Α.Δ.Α.: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ). 
 

 

 

ΘΕΜΑ 15o                                                                 Απόφ. Αρ: 607 / 2017 (ΑΔΑ: 6Π2ΙΩ1Ρ-21Ι) 

Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή του αναδόχου του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - Α’ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»   

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνική Πόλης και Μνημείων, με αρ. πρωτ. 2/82599/10-10-2017) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης 

& Μνημείων Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/82599/10-10-2017,  η οποία έχει ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου  του έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ – Α’ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»    

   Το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - Α’ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»  

προϋπολογισμού 90.00,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αφορά στην εκτεταμένη επισκευή του 

βορείου ανατολικού τμήματος του εσωτερικού περιστυλίου της Νέας Αγοράς. Προβλέπεται  αποκατάσταση 

σαθρών επιχρισμάτων, οπλισμών, σκυροδέματος, αποκατάσταση διακόσμου, χρωματισμοί κ.λ.π. 

  Το εν λόγω έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα   και στον Προϋπολογισμό του 2017 στον 

Κ.Α. 70.7331.0002  , με πίστωση   90.000  ευρώ για το έτος 2017 και με χρηματοδότηση από την ΙΔΙΟΥΣ 

ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ. 

   Με την υπ’ αριθμ. 410/2017  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου και ο 

τρόπος εκτέλεσης του με εργολαβία μετά από ανοικτό   διαγωνισμό.  

   Μετά τα παραπάνω και ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1.251/12-6-2017 και ΑΔΑ/7ΛΔΦΩ1Ρ-ΓΛΟ 

σχετική πρόταση ανάληψης υποχρέωσης,  ποσού 90.000  ευρώ  και έχοντας υπόψη την παρ. 1
Ε
) του άρθρου 

72 του Ν.3852/2010 ζητείται: 

    

Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου  

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ – Α’ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ » , σύμφωνα με το 

συνημμένο σχέδιο διακήρυξης ανοικτού  διαγωνισμού κατ’ εφαρμογή των προτύπων τευχών διακηρύξεων 
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της με αριθμό 29 ΕΣ/18-8-2017 (ΦΕΚ/Β/3074/6-9-2017) απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων».             

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προϊσταμένης Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. Παρασκευοπούλου 

Άννας) 

 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τους όρους διακήρυξης του 

ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΩΝ 

ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - Α’ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν 

σχετικά.
  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/82599/10-10-2017 της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων 

Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει την κατάρτιση των όρων  διακήρυξης του συνοπτικού Διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχου 

του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - Α’ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», ως 

κατωτέρω: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΩ
li
 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ   

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  

Ε Ρ Γ Ο Υ   

  
lii
 Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

 ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ – Α ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εκτιμώμενης αξίας 72.580,64 

Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), CPVq 45453100-8 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις  διατάξεις του ν. 

4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας 
liii

 

1.1. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

Οδός  : ΙΠΠΟΤΩΝ 4 - ΡΟΔΟΣ 

Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241038077 

Telefax : 2241036550 

E-mail : rho-med@otenet.gr 

Πληροφορίες:  : Φωτίου Αναστάσιος, Σεβαστή Λουκά 

1.2.Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 1.3.Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

1.4.Προϊσταμένη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

1.5. Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.6. Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. 
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ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στ...................... ( Ημερομηνία - Ώρα ) και από την...liv 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του 

έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα, μέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του 

υποσυστήματος  στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων 

οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται 

στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

 2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016 για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα
 
: 

α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

Β/3698/16-11-2016) , 

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

υποσυστήματος, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  

θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, 

ι) το υπόδειγμα  ............................
lv
 

ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ιβ) η τεχνική μελέτη, 

ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή  

επί όλων των ανωτέρω 

ιδ) ............................
lvi

 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, 

καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. 

www.rhodes.gr
  lvii  lviii

 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......
lix 

 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 

με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις …/…/…
lx
 

 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 

στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.  

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης με αρ. 83010/4098/26-7-2017 (2710 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους 

εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 

ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς,  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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. 

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά 

την σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 

μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου 

ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 

συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 

σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 

ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 

προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 

τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 

χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 

περιλαμβάνει αυτά. 

3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται 

από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και 

εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα 

με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 83010/4098 Κ.Υ.Α.  

β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 

σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία 

της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 

δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 

εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην 

περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 

ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 

(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 

αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες 

με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 83010/4098 Κ.Υ.Α. 

και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά την συστημική 

υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 

επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία 

(Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν 

επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται 

και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του 
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χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες 

διόρθωσης. 

στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν 

ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της   παρούσας 

διακήρυξης.
lxi

 

ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία 

αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

3.6  Απόσυρση προσφοράς 

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 

αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 83010/4098 Κ.Υ.Α., μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 

αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα 

του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο 

υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός 

φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής  των προσφορών. 
 

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ Κατακύρωση/ 

Σύναψη σύμβασης/ Ενστάσεις 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  

α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, 

και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους προσφέροντες τον σχετικό 

κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα.  

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 

άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.  

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας ,σε έλεγχο της ολόγραφης και 

αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της 

παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη σειρά 

μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της. 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του 

άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η 

ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών 

και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες. 

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με τους 

εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον 

διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής 

δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008. 

η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε παράρτημά 

του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 
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διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 

διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω 

της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . lxii 

θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 

προσφέροντες. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της 

παρούσης. 

ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα 

αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 

ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί  

μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 

4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ Πρόσκληση για 

υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1, η αναθέτουσα αρχή 

δημιουργεί μια ηλεκτρονική πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών, βάσει της λειτουργικότητας 

«Δημιουργία Πρόσκλησης Υποβολής Δικαιολογητικών» του υποσυστήματος, προσκαλώντας τον προσωρινό 

ανάδοχο να υποβάλλει εντός  προθεσμίας  δεκαπέντε (15) ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο 

άρθρο 23.2 - 23.10 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 

αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.  

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά στον 

χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών» της συγκεκριμένης πρόσκλησης υποβολής 

δικαιολογητικών, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF).  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών 

προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 

γ) 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 ημερών 

από την κοινοποίηση σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του 

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

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

δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή ή 

ανακριβή ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 

παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
lxiii

 

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος 

μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 
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ε) Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού  και την υποβολή στην αναθέτουσα αρχή του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου, ως 

“εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση. 

στ) Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

στην κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης των υποβληθέντων δικαιολογητικών σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω του υποσυστήματος. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω λειτουργικότητας του υποσυστήματος αντιγράφει τα υποβληθέντα στοιχεία και 

δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου από τον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής 

Δικαιολογητικών» της ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα 

Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και ειδικότερα του (υπο) φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» 

του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

Οι λοιποί οικονομικοί φορείς λαμβάνουν γνώση των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών του 

προσωρινού αναδόχου με πρόσβαση σε στοιχεία του ηλεκτρονικού χώρου «Συνημμένα Ηλεκτρονικής 

Προσφοράς» και ειδικότερα του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου».
lxiv

 

Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, 

σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013
lxv

, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει επικαιροποιημένα 

τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας, μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας 

αρχής, μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. Εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν 

εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21,  ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια  

επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου, κοινοποιείται, 

μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό 

ανάδοχο. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής 

πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την 

απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα 

αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του 

ν.4412/2016.        

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 

περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

4.3 Ενστάσεις
lxvi

 

4.3.1 Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών  

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την 

άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας.  

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος, 

συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 

αρχείου Portal Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, σύμφωνα με 

την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ'αρ. 83010/4098 Κ.Υ.Α. 

 4.3.2 Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο υποσύστημα οργάνων της
lxvii

, και αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4.3.1 και ύστερα από γνώμη του Τεχνικού 

Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

4.3.3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την υποβολή της, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016.
lxviii

 Το παράβολο αυτό 

αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 

γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
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Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά ισχύος 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 

του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως 

κατωτέρω.   

 Το συμφωνητικό. 

 Η παρούσα Διακήρυξη. 

 Η Οικονομική Προσφορά. 

 Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

 Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

 Παραρτήματα τους,  

 Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

 Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

 Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

 Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και 

σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 

εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).  

6.3.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 

ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 

“Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του 

ν.4250/2014. 

6.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται 

οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 

3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 
lxix

 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
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- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
lxx

 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  

ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

(ΚΔΕ), 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
lxxi

 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- της με αρ. 83010/4098/26-7-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (2710 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία 

του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 

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

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

3. Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρατηγήσεων 

κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 

3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  

το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 

μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ 

αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, lxxii, καθώς και η απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 

“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
 
 

4. Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

5. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
lxxiii

, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά.  
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6. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται 

ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, 

μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  
lxxiv

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
lxxv

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 

της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, καθώς και της κράτησης 

ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.    

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. 

καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο        

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 

οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργίας ‘’Επικοινωνία” του υποσυστήματος να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  του ν. 

4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 83010/4098 Κ.Υ.Α. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να 

έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  1.251/12-6-2017 για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2017 και με αρ.  ......... καταχώρηση στο 

βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης 

έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός 

οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).
lxxvi

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Τίτλος του έργου 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ – Α ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ». 

  

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 72.580,64 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών  53.482,00 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 9.626,76 

Απρόβλεπτα
lxxvii

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 9.466,31, που 

αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  ........
lxxviii

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 5,57 σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 

4412/2016. 

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016  ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ. 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
             ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
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 Το έργο αφορά την εκτεταμένη επισκευή του βορείου ανατολικού τμήματος του εσωτερικού 

περιστυλίου του κτιρίου της Νέας Αγοράς. Οι εργασίες αφορούν στην αποκατάσταση σαθρών 

επιχρισμάτων, οπλισμών, σκυροδέματος, διακόσμου, χρωματισμοί  κλπ .  

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει να 

μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 

άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 

και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του 

έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, 

αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., 

αναθεώρηση τιμών και απρόβλε   πτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται 

υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν 

ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη 

χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού 

Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Ομάδες 

εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 

αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 

στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία μετά την 

έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά 

κατηγορία έργων. 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές 

ημέρες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
lxxix

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 

4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
lxxx

 

13.4    Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
lxxxi

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 
του ν. 4412/2016, εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1451,61 ευρώ. 
lxxxii

 

 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 . 
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15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου (Δήμος Ρόδου)  προς τον οποίο 

απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 

ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και  της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 

αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

 ι) 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.  

(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).  

 

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι ...................., άλλως η  

προσφορά απορρίπτεται. 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. 

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού 

Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις 

περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. 

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 . 

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
lxxxiii

 

16.1 ΔΕΝ
lxxxiv

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 

………………….
lxxxv

 

 

16.2. ΔΕΝ  προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση …………………… 

 

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
 
 

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας 

της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 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. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

χωρίς ΦΠΑ. 

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. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του 

αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
lxxxvi

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 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,lxxxvii 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. 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
lxxxviii

 ορίζεται η ……………, ημέρα 

............ Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 

η.................................. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα 

ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική 

ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η 

απόφαση αυτή κοινοποιείται  ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 

πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ , στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 

διαθέτει, καθώς και στο  ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν 

καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα 

ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 

97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών
lxxxix

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

1. Η προκήρυξη σύμβασης (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ…). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.rhodes.gr), σύμφωνα με 

το άρθρο 2 της παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύποxc, σύμφωνα με το άρθρο 66 

ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας 

στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό 

πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του 

ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την 

αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 



   

 70 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄   

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν 

αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια 

επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

 21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε έργα Οικοδομικά  - Α1 τάξης και άνω -  
xci

και που είναι 

εγκατεστημένα σε:  

α) σε 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 ΣΔΣ, 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 I 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. 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
xcii,

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που 

να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
xciii

 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην περίπτωση 

ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται 

από κάθε μέλος  της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο 

πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν 

πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του 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 
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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 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά κατ’ 

ελάχιστον τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 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 ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους. 

22.A.3  α)  ............ 
xciv

   

β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα 

με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της παρούσας, δεν εφαρμόζεται xcvη παράγραφος 22.Α.2.  

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:xcvi

 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
                   

 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

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

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 

βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση 

ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 

οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 

(εθνικός λόγος αποκλεισμού)
 xcvii

 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 

αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων.  

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 

και 4 
xcviii

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 

που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 

εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην 

κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
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22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
xcix

 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις 

απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν.6669/2008. 

β) Οι συμμετέχοντες  οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, θα πρέπει να πληρούν τις 

προβλεπόμενες απαιτήσεις  του αρ. 20, του Ν.3669/08 (ανεκτέλεστο) 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
c
 

Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3669/2008 

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
ci
 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με 

την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή 

με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται 

οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς 

είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).  

Η εκτέλεση των εργασιών
cii

 γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από 

ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
ciii

 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 

παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 

οποίο υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα. 

Η υποχρέωση υπογραφής αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 

του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το  
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ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις ικανότητες του 

οποίου στηρίζεται. 

23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 

της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) της 

παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 

δικαιολογητικών,θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης  τριών (3) μηνών πριν από την 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν 

προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία  έξι (6) μηνών   

πριν από την ημερομηνία υποβολής  των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.
civ

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 22 Α.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το 

οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων δύο εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
cv 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται είναι  

 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον 

οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. 

Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση 

καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό 

αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική 

ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του 
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ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – 

ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

(ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά 

ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που 

στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), 

που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν 

προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν 

απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
.
 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα 

στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, 

αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο 

της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το 

οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες 

για τις Α.Ε.  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν 

πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το έγγραφο 

ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 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 περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που 

είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια 

και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. 

που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22  

υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία:  

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών
.
 [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους].  

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 

ονομαστικές 

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 

μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το 

πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.  

Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν μόνο την αναλυτική κατάσταση 

με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες 

πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς καθώς η απαίτηση για την υποβολή του πιστοποιητικού από 

το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

23.9 της παρούσας. 
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β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, 

προσκομίζουν :  

αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 

είναι ονομαστικές.  

ββ) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 

είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την 

υποβολή της προσφοράς.  

γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 

μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 

προσφοράς.      

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους 

ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :  

αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 

υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. 

ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών.  

γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα 

με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.  

δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι 

μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω 

αιτιολογίας. Δύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων και μόνο στην 

περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι 

δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 

μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005»
 
. 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ
cvi

 στην/στις 

κατηγορία/ες   Οικοδομικά  Α1 τάξης και άνω   

 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος 

Α του ν. 4412/2016. 

 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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 I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 
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(i) για το 22. Γ (α), είτε από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας, η οποία 

αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει αυτή, είτε από τα δικαιολογητικά της παρ. (γ) του 

παρόντος άρθρου  

 (ii) Για το 22.Γ (β) υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, 

συνοδευόμενη από (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων 

υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία και 

εκδίδεται στο εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του 

ΚΔΕ)
cviicviii

 

(iii) Σε κάθε περίπτωση, οι εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. μπορούν να 

χρησιμοποιούν τη βεβαίωση εγγραφής για την απόδειξη μόνο ορισμένων κριτηρίων επιλογής, ενώ για την 

απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά της περ. (γ) του παρόντος 

άρθρου. 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν 

να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 

4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά τα 

οριζόμενα στο Μέρος Ι του παραρτήματος XII του προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.
cix

 

 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.  

(i) για το 22. Γ (α), είτε από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας, η οποία 

αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει αυτή, είτε από τα δικαιολογητικά της περ. (γ) του 

παρόντος άρθρου  

  (ii) για το 22.Δ (β) .............................................................
cx

 

(iii) Σε κάθε περίπτωση, οι εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. μπορούν να 

χρησιμοποιούν τη βεβαίωση εγγραφής για την απόδειξη μόνο ορισμένων κριτηρίων επιλογής, ενώ για την 

απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά της παρ. (γ) του παρόντος 

άρθρου. 

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω,  υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά τα οριζόμενα στο Μέρος I του παραρτήματος 
cxi

 

 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε
cxii

 
          ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά Προσωρινού 

Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου 

εκπροσώπου. 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 

τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 
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3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή 

και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 

προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως 

αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη 

λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή επικυρωμένο 

αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό. 

 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποίηση 

από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά 

την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, μπορούν να  υποβάλλουν 

στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν «Ενημερότητα 

Πτυχίου»
 
εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών 

cxiii
: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να 

υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από 

την Ενημερότητα Πτυχίου. 
cxiv

 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
cxv

 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας υπό 

την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από την 

Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 22. 

Α.4. (θ).
cxvi

 

- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3. (στ). 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του 

πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  

 

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 

εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η 

απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την  υποβολή  σχετικού 

συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους:  

(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

περιέχει τα ακόλουθα: 

 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) 

-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει  το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο 

pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες.   

 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει 

την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.3. .................................................................... 
cxvii

 

25.4. Η αναθέτουσα αρχή  

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για τους 

υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουν 

σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως 

άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα 

προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 410/25 -5-2017  

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. 

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
 
Ο Ανάδοχος 

του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου, που 

πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 

26.3...........................................................................................
cxviii

 

 

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

292/2017 (ΑΔΑ: 63Κ0Ω1Ρ-99Ω) η οποία συνοδεύεται από το προβλεπόμενο «σχέδιο ανάληψης  

υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στο σχετικό Κ.Α. 70-7331.0002, όπως ακριβώς 

προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και στην διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. 

πρωτ.: 2/100018/0026/30-12-2016 (Α.Δ.Α.: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ). 

 

 

 

ΘΕΜΑ 16o                                                               Απόφ. Αρ: 608 / 2017 (ΑΔΑ: 651ΕΩ1Ρ-ΝΘ7) 

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για 

την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης 

πόλεως Ρόδου»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 50.000,00€ (με Φ.Π.Α.) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/83551/12-10-2017) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/83551/12-10-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 / 83489 /12-10-2017  Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ  » με προϋπολογισμό  50.000,00 ευρώ με  

Φ.Π.Α.»  

(Ακολουθεί  υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 12/10/2017 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 

2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/82565/10-10-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό  50.000,00 ευρώ με  

Φ.Π.Α.  

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)   Κυριακούλη Ειρήνη  , Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)    Σφυρίου Μιχαήλ, Τοπογράφος  Μηχανικός Π.Ε.         

    3)    Σαρακίνης Κοσμάς, Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε.   

      Αναπληρωματικά μέλη 

   1)   Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.         

   2)   Γεωργιάδης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος   Μηχανικός Π.Ε.                      

   3)   Γκουμότσιος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Π.Ε.       

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό 

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος 

ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών. 

2)  Πλιώτας Φιλήμων ,  Εργοδηγός , υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   Υποδομών.     

3)  Κυρκούση Σουλτάνα , Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & 

Υποδομών.» 

 (Ακολουθούν οι  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 με αριθ. πρωτ.: 16/83551/12-10-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 
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 Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

 Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

με προϋπολογισμό  50.000,00 ευρώ με  Φ.Π.Α.  

Τακτικά Μέλη  

1)   Κυριακούλη Ειρήνη  , Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)    Σφυρίου Μιχαήλ, Τοπογράφος  Μηχανικός Π.Ε.         

    3)    Σαρακίνης Κοσμάς, Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε.   

Αναπληρωματικά μέλη 

   1)   Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.         

    2)   Γεωργιάδης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος   Μηχανικός Π.Ε.                      

    3)   Γκουμότσιος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Π.Ε.       

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό 

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος 

ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 17o                                                            Απόφ. Αρ: 609 / 2017 (ΑΔΑ: Ω2ΦΨΩ1Ρ-Δ01) 

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για 

την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση φωτισμού στην οδό 7
ης

 

Μαρτίου στο τμήμα από την τράπεζα της Ελλάδος έως το Εθνικό Θέατρο», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 100.000,00€ (με Φ.Π.Α.) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/83550/12-10-2017) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/83550/12-10-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 
«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/83488/12-10-2017  Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 7
ης

 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» με προϋπολογισμό  100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.» 

(Ακολουθεί  υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 
 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 12/10/2017 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 

2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 
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β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/82565/10-10-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 7
ης

 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» με προϋπολογισμό  100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)   Παπαδοπούλου Αναστασία  , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)    Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.         

   3)    Ορφανός Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   

      Αναπληρωματικά μέλη 

   1)   Παυλούς Νικόλαος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.         

   2)   Μεταξωτός Νικόλαος,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                      

   3)   Πέρος Γεώργιος,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.             

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό 

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος 

ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών. 

2)  Πλιώτας Φιλήμων ,  Εργοδηγός , υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   Υποδομών.     

3)  Κυρκούση Σουλτάνα , Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & 

Υποδομών.» 

(Ακολουθούν οι  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 με αριθ. πρωτ.: 16/83550/12-10-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 
 Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

 Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 7
ης

 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» με προϋπολογισμό  

100.000,00 ευρώ με  Φ.Π.Α.  

Τακτικά Μέλη  

1)   Παπαδοπούλου Αναστασία  , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)    Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.         

   3)    Ορφανός Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   

       Αναπληρωματικά μέλη 

   1)   Παυλούς Νικόλαος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.         

   2)   Μεταξωτός Νικόλαος,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                      

   3)   Πέρος Γεώργιος,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   
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Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό 

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος 

ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 18ο                                                              Απόφ. Αρ: 610/2017 (ΑΔΑ: ΨΒΒΞΩ1Ρ-ΦΝΥ) 

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για 

την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης 

στη οδό Γ.Σεφέρη», ενδεικτικού προϋπολογισμού 50.000,00€ (με Φ.Π.Α.) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/83549/12-10-2017) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/83549/12-10-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 
«ΘΕΜΑ:  Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 /83491 /12-10-2017  Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ.ΣΕΦΕΡΗ» με προϋπολογισμό  50.000,00 

ευρώ με   Φ.Π.Α.» 

(Ακολουθεί  υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 
 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 12/10/2017 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 

2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/82565/10-10-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ.ΣΕΦΕΡΗ » με προϋπολογισμό  50.000,00 

ευρώ με   Φ.Π.Α.  

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)   Μοσχούς Ευαγγελία  , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)    Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.         

   3)    Γερακιός Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων  Μηχανικός Π.Ε.   

      Αναπληρωματικά μέλη 

   1)   Διακολιός Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.         

   2)   Καμπουράκη Κυριακή,  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.                      

   3)   Νικολάκη Μιχαλίτσα,  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   
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Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό 

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος 

ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

 

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών. 

2)  Πλιώτας Φιλήμων,  Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   Υποδομών.     

3)  Κυρκούση Σουλτάνα , Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & 

Υποδομών.» 

 

 (Ακολουθούν οι  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 με αριθ. πρωτ.: 16/83549/12-10-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

 Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη οδό Γ.Σεφέρη», 

προϋπολογισμού 50.000,00€ (με Φ.Π.Α.) 

Τακτικά Μέλη  

1)    Μοσχούς Ευαγγελία  , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)     Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.         

   3)    Γερακιός Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων  Μηχανικός Π.Ε.   

Αναπληρωματικά μέλη 

   1)   Διακολιός Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.         

   2)   Καμπουράκη Κυριακή,  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.                      

   3)   Νικολάκη Μιχαλίτσα,  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό 

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος 

ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 19ο                                                           Απόφ. Αρ: 611 / 2017  (ΑΔΑ: ΩΡΦΚΩ1Ρ-ΛΧΣ) 

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Τ.Κ. Αρχίπολης».  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/80945/04-10-2017) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου 

με τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Τ.Κ. Αρχίπολης» μέσω της οποίας διαβιβάζεται το  2
ο
 Πρακτικό 

(04-09-2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη τελικού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/80945/04-10-2017, ως 

κατωτέρω: 
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«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 

ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ». 

    Σας στέλνουμε συνημμένα το 2
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. 

   Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

1) Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της Σύμβασης 

για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ» στην 

εργοληπτική επιχείρηση: «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.», με μέση έκπτωση 53,61%, 

2) Να Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης».  

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε.&Υ.), σήμερα Τετάρτη 04 

του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017  οι παρακάτω: 

1) Διακολιός Βασίλης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δ.Τ.Ε.&Υ, ως Πρόεδρος 

2) Περράκης Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Δ.Τ.Ε.&Υ, ως  μέλος 

3) Γκουμότσιος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ.Τ.Ε.&Υ, ως  μέλος 

αποτελούντες την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ», σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 435/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αρ. 456/ 25-

07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης, για 

την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της 

διακήρυξης. 

Με την υπ’ αριθμό 507/29-8-2017 (ΑΔΑ: ΨΗΞΧΩ1Ρ-808) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

το 1
ο
  Πρακτικό του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ», σύμφωνα 

με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση: «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.». 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με το υπ΄ αρ.: 16/71323/06-09-2017 έγγραφό της κάλεσε την 

Προσωρινή Ανάδοχο Εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 

της διακήρυξης και η οποία με το υπ. αρ.: 16/74443/15-09-2017 έγγραφό της υπέβαλε σε σφραγισμένο 

φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. 

 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά:   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου των: Γιώτη Μαρία, Τσακίρη 

Σάββα, Τσακίρη Τσαμπίκου  

Διακήρυξη άρθρο 23.3α 

 

Φορολογική Ενημερότητα της εταιρείας 
Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

 

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΙΚΑ της εταιρείας Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ της εταιρείας για 

μισθωτούς μηχανικούς 

Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ για τα στελέχη της εταιρείας 

Τσακίρη Τσαμπίκο, Ραδιώτη Ευστάθιο, και Γιώτη Μαρία 
Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ της Γιώτη Μαρίας Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Τσακίρη Τσαμπίκου Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Ραδιώτη Ευσταθίου  Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης της 

εργοληπτικής επιχείρησης 

Διακήρυξη άρθρο 23.3γ 

 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη εκκαθάρισης και μη 

αναγκαστικής διαχείρισης της εργοληπτικής επιχείρησης 

Διακήρυξη άρθρο 23.3γ 

 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης, εξυγίανσης και 

ειδικής εκκαθάρισης του Τσακίρη Σάββα 
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Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης, εξυγίανσης και 

ειδικής εκκαθάρισης της Γιώτη Μαρίας 
 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης, εξυγίανσης και 

ειδικής εκκαθάρισης του Τσακίρη Τσαμπίκου 
 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης, εξυγίανσης και 

ειδικής εκκαθάρισης του Ραδιώτη Ευσταθίου 
 

Πιστοποιητικό (Βεβαίωση) ΤΕΕ περί επαγγελματικής διαγωγής 

των: Γιώτη Μαρίας, Ραδιώτη Ευσταθίου, Τσακίρη Τσαμπίκου 
Διακήρυξη άρθρο 23.3ε 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για  αποκλεισμό 

της εταιρείας σύμφωνα με άρθρο 74 του Ν.4412/2016 

Διακήρυξη άρθρα 23.3ε & 

22.Α.9. 

Δεν έχει το γνήσιο της 

υπογραφής 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εργοληπτικής επιχείρησης 
Διακήρυξη άρθρα 23.4, 23.5, 

23.6, 23.9 

Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών 

συμβάσεων στην οποία επιπλέον αναγράφεται ότι η εργοληπτική 

επιχείρηση δεν έχει έργο σε εξέλιξη  

Διακήρυξη άρθρο 23.5α 

Καταστατικό σύστασης της εταιρείας Διακήρυξη άρθρο 23.8 

Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί τροποποιήσεων καταστατικού 
Διακήρυξη άρθρο 23.8 

 

Βεβαίωση ΤΕΕ περί εγγραφής της τεχνικής εταιρείας και 

ταμειακής της ενημερότητας 
 

Βεβαίωση ΤΕΕ περί ταμειακής ενημερότητας των στελεχών της 

εταιρείας: Γιώτη Μαρίας, Τσακίρη Τσαμπίκου, Ραδιώτη 

Ευσταθίου 

 

Βεβαίωση ΤΕΕ για το μέλος Γιώτη Μαρία περί εγγραφής ως 

εργολήπτης και περί ταμειακής ενημερότητας 
 

Βεβαίωση ΤΕΕ για το μέλος Τσακίρης Τσαμπίκος περί εγγραφής 

ως εργολήπτης και περί ταμειακής ενημερότητας 
 

Βεβαίωση ΤΕΕ για το μέλος Ραδιώτης Ευστάθιος περί εγγραφής 

ως εργολήπτης και περί ταμειακής ενημερότητας 
 

Βεβαίωση ΠΕΔΜΕΔΕ περί ταμειακής ενημερότητας της 

εργοληπτικής επιχείρησης 
 

Βεβαίωση ΠΕΔΜΕΔΕ περί ταμειακής ενημερότητας των 

στελεχών Γιώτη Μαρίας, Ραδιώτη Ευσταθίου και Τσακίρη 

Τσαμπίκου της εργοληπτικής επιχείρησης ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 

 

 

  Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά 

είναι πλήρη και σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού,  όσο και κατά την ημέρα της 

υποβολής τους (άρθρο 23.2 της Διακήρυξης). 

   Διαπίστωσε όμως ότι η υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για αποκλεισμό της εταιρείας 

σύμφωνα με άρθρο 74 του Ν.4412/2016 την οποία κατέθεσε η Προσωρινή Ανάδοχος Εταιρεία, δεν ήταν 

ορθά υπογεγραμμένη ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού.  

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2.α. της 

διακήρυξης του έργου, με το με αρ. πρωτ. 16/78463/27-9-2017 έγγραφό του κάλεσε την Προσωρινή 

Ανάδοχο Εταιρεία να επανυποβάλει την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση ορθά υπογεγραμμένη. 

   Η Προσωρινή Ανάδοχος Εταιρεία με το με αρ. πρωτ. 16/78988/28-9-2017 έγγραφό της   επανυπέβαλε το 

παραπάνω δικαιολογητικό ορθά υπογεγραμμένο. 

 

  Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι, για την Προσωρινή Ανάδοχο 

Εταιρεία επαληθεύεται το δικαίωμα συμμετοχής καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως 

ορίζονται στα άρθρα 21 και 22 της Διακήρυξης του Έργου τόσο κατά το χρόνο διεξαγωγής της 

δημοπρασίας, όσο και κατά το χρόνο κατάθεσης των δικαιολογητικών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23.2 της 

Διακήρυξης, αφού όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σε ισχύ κατά το 

χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρόνο κατάθεσης τους. 
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  Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο
 Πρακτικό, διαβιβάζει τον φάκελο των παραπάνω δικαιολογητικών 

(αντίγραφα) προς στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου και εισηγείται  την κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 

ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ» υπέρ της εργοληπτικής επιχείρησης: «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.». 

(Ακολουθούν οι 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’ αριθμ. 16/80945/04-10-2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 

Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη,  

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθ. 456/2017 (Α.Δ.Α.: Ω6Α2Ω1Ρ-ΔΤΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 507/2017 (Α.Δ.Α.: ΨΗΞΧΩ1Ρ-808)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία 

«ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.»  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
Ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ», 

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση  

«ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 53,61%. 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 20o                                                           Απόφ. Αρ: 612 / 2017 (Α.Δ.Α.: 6Β6ΤΩ1Ρ-ΑΔΝ) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιρλανδική Διάβαση 

Κολυμπίων έως Ξενοδοχείο Λεβάντε (Δ.Ε. Αφάντου)». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/82285/09-10-2017) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού του 

έργου με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιρλανδική Διάβαση Κολυμπίων έως Ξενοδοχείο Λεβάντε 

(Δ.Ε. Αφάντου)» μέσω της οποίας διαβιβάζεται το  2
ο
 Πρακτικό του διαγωνισμού για την κατακύρωση της 

σύμβασης με αρ. πρωτ.: 16/82285/09-10-2017, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ ΑΠΟ 

ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» 

 Σας αποστέλλουμε το 2ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ 

ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)», 
σύμφωνα με τον Ν.4412//2016  

Μετά  τα ανωτέρω ζητείται: 

3) Η έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»στην εταιρεία “ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.” με μέση έκπτωση 58,645%.  

4) Να εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  
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(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(σε συνέχεια της με αρ. 345/2017 ανάκλησης απόφασης) 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ), σήμερα Πέμπτη 05 

του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017  οι παρακάτω: 

1) Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος οριζόμενη η 

επόμενη κατά σειρά τακτικό μέλος λόγω απουσίας της Προέδρου Ζανεττούλλη Στεργούλα.    

2) Γερακιός Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

3) Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως  μέλος  

αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ 

(Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)», σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 51/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου , του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 119/ 24-3-2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρ. 4.2 της διακήρυξης για την ολοκλήρωση του 

ελέγχου των δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. 

Με την υπ΄ αριθμό 240/12-05-2017 (ΑΔΑ ΩΓΚΔΩ1Ρ-2ΜΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ 

ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» σύμφωνα με την οποία προσωρινός 

μειοδότης είναι η εταιρεία «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε». 

Μετά την ανάκληση της με αρ. 345/20-06-2017 απόφασης σας περί  κατακύρωσης της Σύμβασης του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» υπέρ της εργολήπτριας εταιρίας «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» η 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ) με το υπ΄αρ. πρωτ. 16/76240/21-09-2017 έγγραφο 

της κάλεσε την επόμενη μειοδότρια προσωρινή Ανάδοχο εταιρεία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε» να καταθέσει τα 

δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης η οποία με το αρ. Πρωτ. 

16/78980/28-09-2017 έγγραφό της υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά εις 

διπλούν (με ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού  καθώς και μετά από την πρόσκληση 

υποβολής αυτών). 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά :    

   

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Τσαμπίκου Τσακίρη, νόμιμου 

εκπρόσωπου & διαχειριστή της εταιρίας  

                         23.3α 

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Μαρίας Γιώτη, εκπρόσωπου & 

διαχειριστή της εταιρίας  

                         23.3α 

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Σάββα Τσακίρη, εκπρόσωπου & 

διαχειριστή της εταιρίας  

                         23.3α 

Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ εταιρείας 23.3β 

Βεβαίωση ΕΦΚΑ για μισθωτούς μηχανικούς 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ στελεχών εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ Τσαμπίκου Τσακίρη 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ Μαρίας Γιώτη 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ Ευστάθιου Ραδιώτη  23.3β 

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης της εταιρείας 23.3γ 

Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης κ μη αναγκαστικής διαχείρισης 

της εταιρείας 

23.3γ 

Πιστοποιητικό ΤΕΕ των: Μαρία Γιώτη, Ευστάθιο Ραδιώτη και 

Τσαμπίκο Τσακίρη για επαγγελματική διαγωγή, μη καταδίκη σε 

βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα 

23.3γ 

Βεβαίωση ΤΕΕ μελών και εταιρίας (εξόφληση συνδρομών)  

Βεβαίωση ΠΕΔΜΕΔΕ μελών και εταιρίας (εξόφληση εισφορών)  

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για  αποκλεισμό της 23.3γ 
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εταιρείας σύμφωνα με άρθρο 74 Ν4412/2016 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εταιρείας  23.4,23.5,23.6,23.9 

Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβ. Συμβάσεων, δεν 

έχει έργο σε εξέλιξη  

23.4,23.5,23.6,23.9 

Καταστατικό σύστασης της εταιρείας 23.8 

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί μη τροποποιήσεων καταστατικού 23.8 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά 

είναι  πλήρη και σε ισχύ κατά το χρόνο κατάθεσης τους. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2ο πρακτικό, διαβιβάζει το φάκελο των παραπάνω δικαιολογητικών 

(αντίγραφα) προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και εισηγείται  την κατακύρωση της Σύμβασης 

υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε» 

(Ακολουθούν οι 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’ αριθμ. 16/82285/09-10-2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο «Κατασκευή 

πεζοδρομίων από Ιρλανδική Διάβαση Κολυμπίων έως Ξενοδοχείο Λεβάντε (Δ.Ε. Αφάντου», μέσω 

της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό του διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης,  

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθ. 119/2017 (Α.Δ.Α.: 6ΚΠΣΩ1Ρ-ΟΤΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 240/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΓΚΔΩ1Ρ-2ΜΔ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος η 

εταιρεία «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  

 Την με αριθ. 345/2017 (Α.Δ.Α.: 6ΔΙΙΩ1Ρ-ΙΛΛ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκε το 2
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε οριστικός ανάδοχος η εταιρεία 

«ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  

 Την με αριθ. 534/2017 (Α.Δ.Α.: 6154Ω1Ρ-Λ4Σ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκε η ανάκληση της με αριθ. 345/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 

2
ου

 πρακτικού του διαγωνισμού του έργου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
ο
  Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την κατακύρωση 

της σύμβασης κατασκευής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιρλανδική Διάβαση Κολυμπίων 

έως Ξενοδοχείο Λεβάντε (Δ.Ε. Αφάντου)». 

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση  

«ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 58,645%. 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 21o                                                  Απόφ. Αρ: 613 / 2017 (ΑΔΑ: 7ΙΙ0Ω1Ρ-ΨΝΝ) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού δημοτικής 

ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/83377/11-10-2017) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου 

με τίτλο «Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού δημοτικής ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου» μέσω 
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της οποίας διαβιβάζεται το  2
ο
 Πρακτικό του διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης με αρ. πρωτ.: 

16/83377/11-10-2017, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού 

δημοτικής ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου». 

    Σας στέλνουμε συνημμένα το 2
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου: «Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού 

σταθμού δημοτικής ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. 

   Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

1) Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού δημοτικής 

ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου» στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.», με μέση έκπτωση 57,256 %, 

2) Να Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε.&Υ.), σήμερα Παρασκευή 

6 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017  οι παρακάτω: 

1) Γεωργιάδης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.&Υ. του Δήμου 

Ρόδου, ως Πρόεδρος   

2) Χατζηνικόλας Αντώνιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.&Υ. του 

Δήμου Ρόδου, ως  μέλος 

3) Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.&Υ. του Δήμου 

Ρόδου, ως  μέλος 

4) Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.&Υ. του Δήμου Ρόδου, ως  

μέλος 

5) Γιαννικουρής Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Ρόδου και μέλος του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Νοτίου 

Αιγαίου, εκπροσωπώντας την Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου ως μέλος 

6) Γρύλλης Ιάκωβος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ - Τμήμα Δωδ/σου ως  μέλος 

7) Καλοπήτας Ανδρέας, Δομοστατικός Μηχανικός, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ – Τμήμα Δωδ/σου ως  

μέλος 

αποτελούντες την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «Ανέγερση Νέου 

Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου», σύμφωνα με την υπ’ αρ.: 

311/12-6-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ: ΩΖΘΖΩ1Ρ-ΤΧΛ), το με αρ . 

πρωτ. 431/12-6-2017 Πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου, το με αρ . πρωτ. 483/15-6-

2017 έγγραφο περί ορισμού εκπροσώπων του ΤΕΕ – Τμήμα Δωδεκανήσου και το με αρ . πρωτ. 82/26-6-2017 

έγγραφο περί ορισμού εκπροσώπων της ΠΕΔΜΕΔΕ – Τμήμα Δωδεκανήσου, του οποίου διαγωνισμού οι όροι 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 317/12-6-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου (ΑΔΑ:627ΓΩ1Ρ-ΦΟ4), συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης, για την ολοκλήρωση 

του ελέγχου των δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης. 

Με την υπ’ αριθμό 479/17-8-2017 (ΑΔΑ: ΩΧ3ΔΩ1Ρ-ΥΛΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1
ο
  Πρακτικό του έργου: «Ανέγερση Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας 

Ιαλυσού Δήμου Ρόδου», σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση: 

«ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε.&Υ.) με το υπ΄ αρ.: 16/68152/29-08-2017 έγγραφό της 

κάλεσε την Προσωρινή Ανάδοχο Εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 

23.2 έως 23.10 της διακήρυξης και η οποία με το υπ. αρ.: 16/73237/12-09-2017 έγγραφό της υπέβαλε σε 

σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά.  

  Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μετά τον έλεγχο τον κατατεθειμένων δικαιολογητικών διαπίστωσε 

ότι όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο διεξαγωγής του 
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διαγωνισμού, όσο και κατά το χρόνο κατάθεσής τους, πλην όμως η Προσωρινή Ανάδοχος Εταιρεία 

παρέλειψε να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για  αποκλεισμό της εταιρείας 

σύμφωνα με άρθρο 74 του Ν.4412/2016, υπογεγραμμένη ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23.3. 

της διακήρυξης του έργου.  

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2.α. της 

διακήρυξης του έργου, με το με αρ. πρωτ. 16/78924/28-9-2017 έγγραφό του κάλεσε την Προσωρινή 

Ανάδοχο Εταιρεία να υποβάλει την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση ορθά υπογεγραμμένη.  

  Η Προσωρινή Ανάδοχος Εταιρεία με το με αρ. πρωτ. 16/79337/29-9-2017 έγγραφό της  υπέβαλε σε 

σφραγισμένο φάκελο το παραπάνω ζητούμενο δικαιολογητικό. 

Τελικά τα συνολικά δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα παρακάτω:   

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της Παρασκευής Ευθυμίου του Συμεών  Διακήρυξη άρθρο 23.3α 

Βεβαίωση περί μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας προς 

την Δ.Ο.Υ. Ρόδου 
Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Φορολογική Ενημερότητα της εταιρείας Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Φορολογική Ενημερότητα της κοινοπραξίας «Μαθιουδάκης Εμμανουήλ – 

Ευθυμίου Παρή και ΣΙΑ Ε.Ε.» (δύο έντυπα ενημερότητας, το ένα σε ισχύ 

κατά την ημέρα του διαγωνισμού και το άλλο σε ισχύ κατά την ημέρα 

κατάθεσης των δικαιολογητικών) 

Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της εταιρείας Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της κοινοπραξίας 

«Μαθιουδάκης Εμμανουήλ – Ευθυμίου Παρή και ΣΙΑ Ε.Ε.» 
Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το έργο: 

«Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου επί της Ε.Ο. Ρόδου - Λίνδου» (σε ισχύ 

κατά την ημέρα του διαγωνισμού) 

Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) για το 

έργο: «Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου επί της Ε.Ο. Ρόδου - Λίνδου» (σε 

ισχύ κατά την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών) 

Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) για τα 

στελέχη της εταιρείας Ευθυμίου Παρασκευή του Συμεών και Κοψιδάκη 

Μαγδαληνή του Σεραφείμ  

(δύο έντυπα ενημερότητας, το ένα σε ισχύ κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού και το άλλο σε ισχύ κατά την ημέρα κατάθεσης των 

δικαιολογητικών)  

Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) 

της εταιρείας για μισθωτούς μηχανικούς 
Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) της Ευθυμίου 

Παρασκευής του Συμεών (δύο έντυπα ενημερότητας, το ένα σε ισχύ κατά 

την ημέρα του διαγωνισμού και το άλλο σε ισχύ κατά την ημέρα 

κατάθεσης των δικαιολογητικών) 

Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) της 

Κοψιδάκη Μαγδαληνής του Σεραφείμ (δύο έντυπα ενημερότητας, το ένα 

σε ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού και το άλλο σε ισχύ κατά την 

ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών) 

Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης της εργοληπτικής 

επιχείρησης 
Διακήρυξη άρθρο 23.3γ 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη εκκαθάρισης και μη αναγκαστικής 

διαχείρισης της εργοληπτικής επιχείρησης 
Διακήρυξη άρθρο 23.3γ 

Υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο της 

εταιρείας οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου Α.4. του 

άρθρου 22 της διακήρυξης του έργου (θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής) 

Διακήρυξη άρθρα 23.3ε & 

22.Α.4. 
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Πιστοποιητικά (Βεβαιώσεις) ΤΕΕ περί επαγγελματικής διαγωγής των: 

Ευθυμίου Παρασκευής του Συμεών και Κοψιδάκη Μαγδαληνής του 

Σεραφείμ (δύο βεβαιώσεις, η μία σε ισχύ κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού και η άλλη σε ισχύ κατά την ημέρα κατάθεσης των 

δικαιολογητικών) 

Διακήρυξη άρθρο 23.3ε & 

22.Α.4θ  

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για  αποκλεισμό της 

εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016, (θεωρημένη για το 

γνήσιο της υπογραφής) 

Διακήρυξη άρθρα 23.3 &  

22.Α.9. 

Υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση 

των μητρώων του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» 

Διακήρυξη άρθρο 23.3 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εργοληπτικής επιχείρησης 
Διακήρυξη άρθρα 23.4, 

23.5 & 23.6 

Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών 

συμβάσεων η οποία συνοδεύεται από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση 

έργων 

Διακήρυξη άρθρο 23.5α 

Βεβαιώσεις ανεκτέλεστου υπολοίπου για το έργο: «Γέφυρα άνω διάβασης 

Αφάντου επί της Ε.Ο. Ρόδου - Λίνδου» (δύο βεβαιώσεις, η μία σε ισχύ 

κατά την ημέρα του διαγωνισμού και η άλλη σε ισχύ κατά την ημέρα 

κατάθεσης των δικαιολογητικών) 

Διακήρυξη άρθρο 23.5α 

Καταστατικό Σύστασης της εταιρείας μαζί με όλα τα μέχρι σήμερα 

τροποποιητικά και σχετικό πιστοποιητικό καταχώρησης του 

Πρωτοδικείου Ρόδου καθώς και ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Διακήρυξη άρθρο 23.7 

Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί τροποποιήσεων καταστατικού 

(δύο πιστοποιητικά, το ένα σε ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού και 

το άλλο σε ισχύ κατά την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών) 

Διακήρυξη άρθρο 23.7 

 

  Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε από όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά 

ότι, για την Προσωρινή Ανάδοχο Εταιρεία επαληθεύεται το δικαίωμα συμμετοχής καθώς και οι όροι και 

προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίζονται στα άρθρα 21 και 22 της Διακήρυξης του Έργου τόσο κατά το 

χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρόνο κατάθεσης των δικαιολογητικών, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 23.2 της Διακήρυξης, αφού η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω 

προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σε ισχύ κατά το χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο 

και κατά το χρόνο κατάθεσης τους. 

  Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο
 Πρακτικό, διαβιβάζει τον φάκελο των παραπάνω δικαιολογητικών 

(αντίγραφα) προς στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου και εισηγείται  την κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Ανέγερση Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας 

Ιαλυσού Δήμου Ρόδου» υπέρ της εργοληπτικής επιχείρησης: «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

 (Ακολουθούν οι 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’ αριθμ. 16/83377/11-10-2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο «Ανέγερση 

Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου», μέσω της οποίας  

διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό του διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης,  

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθ. 317/2017 (Α.Δ.Α.: 627ΓΩ1Ρ-ΦΟ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 479/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΧ3ΔΩ1Ρ-ΥΛΑ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος η 

εταιρεία «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
ο
  Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την κατακύρωση 

της σύμβασης κατασκευής του έργου «Ανέγερση Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας 

Ιαλυσού Δήμου Ρόδου», 

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση  

«ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 57,256%. 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 22o                                                              Απόφ. Αρ: 614 / 2017 (ΑΔΑ: 70ΑΚΩ1Ρ-0ΟΖ) 

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Λαού Ιωάννη από  την υποχρέωση 

διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.614,66 € που του εγκρίθηκε σύμφωνα με 

τις αποφάσεις Ο.Ε. αρ. 326/2017 και 514/2017  για την πληρωμή κοστολογίων της ΔΕΔΔΗΕ. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/82885/10-10-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 16/82885/10-10-2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή του υπολόγου Λαού Ιωάννη από την υποχρέωση διαχείρισης χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής.  

1.   Με την αρ. απόφ. 326/2017 η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε : 

- την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.614,66 € για την πληρωμή κοστολογίων 

ΔΕΔΔΗΕ που αφορούν α) στην παραλλαγή, μετατόπιση δικτύου (μετατόπιση 2 στύλων ΔΕΗ στη Τ.Κ. 

Σορωνής), συνολικού κόστους 1.543,36€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. 

πρωτ. 3353/14-07-2016 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ και β) στην Επέκταση Δημοτικού 

Φωτισμού στην περιοχή Μελανού στην Δ.Κ. Αφάντου, συνολικού συμπληρωματικού κόστους λόγω 

αλλαγής ΦΠΑ κατά 1.071,30€ (με τα έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1888/03-04-

2017 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

- τον ορισμό ως υπόλογο του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Ρόδου Λαού Ιωάννη για τη διαχείριση 

του ανωτέρω χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 

- Η απόδοση του λογαριασμού να περαιωθεί έως και την 11
η
 Σεπτεμβρίου 2017. 

2. Με την αρ. απόφ. 514/2017 η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την παράταση απόδοσης λογαριασμού 

του ανωτέρω υπολόγου υπαλλήλου για ένα μήνα έως και της 11-10-2017. 

3. Από την Οικονομική Υπηρεσία μέχρι σήμερα δεν έχει εκταμιευτεί το ανωτέρω ποσό για να εκτελέσει 

ο υπόλογος την σχετική πληρωμή. 

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση για: 

   την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Λαού Ιωάννη από την υποχρέωση πληρωμής των ανωτέρω 

κοστολογίων της ΔΕΔΔΗΕ μέσω χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, αφού μέχρι σήμερα δεν έχει 

εκταμιευτεί το ανωτέρω ποσό για να εκτελέσει ο υπόλογος την σχετική πληρωμή (σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959). 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/82885/10-10-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου 

Ρόδου, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. Λαού Ιωάννη ο οποίος είχε οριστεί ως 

υπόλογος διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.614,66 € σύμφωνα με τις αποφάσεις 

τις Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 326/2017 και 514/2017 για την πληρωμή κοστολογίων ΔΕΔΔΗΕ.  

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την υποχρέωση διαχείρισης του ποσού 

και πληρωμής των ανωτέρω κοστολογίων της ΔΕΔΔΗΕ, αφού μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η εκταμίευση του 

χρηματικού αυτού ποσού από την Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να εκτελέσει ο υπόλογος την σχετική 

πληρωμή (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959). 

 

 

 

ΘΕΜΑ 23o                                                          Απόφ. Αρ: 615 / 2017 ( Α.Δ.Α.: Ω4Ω7Ω1Ρ-Ξ28) 

Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για παραλλαγή, 

μετατόπιση δικτύου (μετατόπιση στύλου στην οδό Ηλία Βενέζη λόγω χωροθέτησης περιπτέρου) στο 

Δήμο Ρόδου, ποσού 2.865,20 € (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,80€) (Υπόλογος - υπάλληλος κ. 

Γκουμότσιος Νικόλαος). 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/83375/11-10-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 16/83375/11-10-2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου.  

1. Στον  προϋπολογισμό  οικ. έτους 2017 και με Κ.Α. 20-6211.0002 & τίτλο: «Δαπάνες νέων παροχών, 

αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων», έχει 

εγγραφεί συνολική  πίστωση  80.000 ευρώ.  

2. Η τεχνική υπηρεσία μας βάση του Τεχνικού Προγράμματος και τον προγραμματισμό του Δήμου 

αιτήθηκε από την ΔΕΔΔΗΕ τα κάτωθι: 

3. Παραλλαγή, μετατόπιση δικτύου (μετατόπιση στύλου στην οδό Ηλία Βενέζη λόγω χωροθέτησης 

περιπτέρου), συνολικού κόστους 2.865,20 € (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. 

πρωτ. 6344/28-09-2017 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

     Συνολικό ποσό : 2.865,20 €  

4. Οι πληρωμές στη Δ.Ε.Η. έχουν την ιδιαιτερότητα ότι η εταιρεία δεν εκδίδει τιμολόγιο επί πιστώσει 

αλλά μόνο εφόσον εξοφληθεί η δαπάνη. Από την άλλη πλευρά όμως, η έκδοση εντάλματος για την 

πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης από τους Δήμους προϋποθέτει την έκδοση τιμολογίου από τον 

δικαιούχο της πληρωμής. Οδηγούμαστε λοιπόν σε αδιέξοδο που μπορεί να επιλυθεί μόνο με την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του  Ν 

3463/2007 (Δ.Κ.Κ.), απαιτείται  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση του. Με την 

απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή επίσης καθορίζει την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού που δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου πρέπει δε να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα πριν το τέλος του 

οικονομικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17/5-15/6/1959 

5. Τα  εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα Δημοτικών Υπαλλήλων. 

6. Στην Οικονομική υπηρεσία έχει σταλεί η σχετική πρόταση για τη δέσμευση πίστωσης ύψους 2.865.20 € 

σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.0002 οικονομικού έτους 2017. 

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση : 

1.   Να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.865,20 € σε βάρος του Κ.Α. 20-

6211.0002 & τίτλο: «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, 

επέκταση και συμπλήρωση δικτύων» 

2.   Να ορίσει ως υπόλογο τον Γκουμότσιο Νικόλαο, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου στο όνομα του 

οποίου θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής. 

3.  Η απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο υπάλληλο να  γίνει σε διάστημα τριών μηνών από την ημέρα 

της απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17/5-15/6/1959, ενώ η 
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ημερομηνία αυτή δεν θα πρέπει να είναι μετά τις 30 Νοεμβρίου 2017 (ένα μήνα πριν το τέλος του 

οικονομικού έτους).  

 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/83375/11-10-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου 

Ρόδου, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον κ. Γκουμότσιο Νικόλαο, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου, ως υπόλογο, για την 

διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα 

πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (2.865,20 €), (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,80 €), σε βάρους 

του Κ.Α. 20-6211.0002 «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή - μετατόπιση δικτύων, 

επέκταση και συμπλήρωση δικτύων», που θα εκδοθεί για την παραλλαγή, μετατόπιση δικτύου 

(μετατόπιση στύλου στην οδό Ηλία Βενέζη λόγω χωροθέτησης περιπτέρου), συνολικού κόστους 2.865,20 € 

(με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 6344/28-09-2017 έγγραφο-κοστολόγιο της 

ΔΕΔΔΗΕ. 

     Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, 

από τoν ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο θα πρέπει να περαιωθεί έως και την 30η  Νοεμβρίου  2017. 

     Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής αριθ. 594/2017 (ΑΔΑ: 7ΗΟΝΩ1Ρ-ΓΞΚ), η οποία δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό 

Κ.Α. 20-6211.0002, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως 

ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο αρ. 2/100018/0026/30.12.2016 του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                                   Απόφ. Αρ: 616/ 2017 (ΑΔΑ: ΩΤΙΩΩ1Ρ-ΣΡΙ) 

Αποδοχή δωρεάς ενός καινούργιου φορτηγού με γερανό και αρπάγη από την Κοινοπραξία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» για τον ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου.» 

(Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 2/84287/13.10.2017) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης με  αριθμ.πρωτ. 2/84287/13-10-2017
 
η οποία έχει  ως εξής:   

«ΘΕΜΑ:   Αποδοχή δωρεάς ενός καινούργιου φορτηγού με γερανό και αρπάγη από την Κοινοπραξία 

«ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» για τον ΧΥΤΑ Ν. 

Ρόδου.» 

   ΣΧΕΤ:  Το με αριθμό πρωτ. 70820 / 05-09-2017 έγγραφο της Κοινοπραξίας «ΣΤΗΡΙΞΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» 

Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» σύμφωνα με τα από Αύγουστος 2013 Τεύχη Δημοπράτησης δημοπράτησε το έργο 

«Κατασκευή ΧΥΤΑ Ν. ΡΟΔΟΥ ».  

Ανάδοχος της δημοπρασίας ανακηρύχτηκε η Κοινοπραξία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ». 

Η Κοινοπραξία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ» υπέγραψε την 

σύμβαση του έργου στις 11/3/2015. 
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Σύμφωνα με την σύμβαση και το Τιμολόγιο Μελέτης του έργου, «Άρθρο 8 Κινητός Εξοπλισμός Χ.Υ.Τ.Α. 

Ν. Ρόδου» η Ανάδοχος εταιρεία πρέπει να αγοράσει και να προμηθεύσει στον Κύριο του Έργου ένα 

καινούριο φορτηγό μάρκας VOLVO με γερανό και αρπάγη.   

Η Κοινοπραξία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ» προμηθεύτηκε από 

την «ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.» (ΑΦΜ 094017203 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) στις 3/8/2017 με το με 

Αριθμό Τιμολογίου 0006398 ΣΕΙΡΑ Δ1 το παρακάτω όχημα : 

Ένα καινούριο φορτηγό Εργοστασίου κατασκευής VOLVO TRUCK CORPORATION, Τύπου VTJ3R (FM) 

με αριθμό πλαισίου YV2XTW0C6HB824030, τύπο κινητήρα D13K420 EUVI, αριθμό κινητήρα D13-

699723, με γερανό και αρπάγη και σύστημα περιορισμού ταχύτητας VOLVO EMS 2 XX 

Το όχημα έχει  εγκριθεί με την υπ’ αριθμόν πρωτ. : 37683/07.02.2017 απόφαση της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ ΑΕ.  

Η Κοινοπραξία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ» έχει υποβάλλει στην 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, την 13η εντολή πληρωμής (12η αναλυτική επιμέτρηση) που περιέχεται το παραπάνω 

φορτηγό. 

Το όχημα ανήκει στο έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ Ν. ΡΟΔΟΥ » και κατ’ επέκταση στον Κύριο του έργου που 

είναι ο Δήμος Ρόδου και παραδίδεται σε αυτόν με την παράδοση του έργου προς χρήση. Η πινακίδα του 

οχήματος και η άδεια κυκλοφορίας που θα εκδοθούν θα πρέπει να είναι στο όνομα του Δήμου Ρόδου. 

Επειδή για την έκδοση κρατικών πινακίδων οχημάτων απαιτείται το όχημα να έχει αποκτηθεί από το Δήμο 

μέσω α) αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο β) μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης και γ) κατόπιν δωρεάς, 

σύμφωνα με την Υ.Α. ΑΠ. 6400/2060 (Προεδρ. Κυβέρνησης) της 25.5/14.6.84 «Διαδικασία αγοράς, 

διάθεσης, θέσης, άρσης    της κυκλοφορίας κ.λπ. αυτ/των των Υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/53 

και δικύκλων. (Β` 387)» η Κοινοπραξία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΕ» προτίθεται αντί να παραχωρήσει, να δωρίσει με συμβολαιογραφική πράξη - για να είναι δυνατή η 

έκδοση κρατικών πινακίδων - στο Δήμο το παραπάνω όχημα το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες 

λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ν. ΡΟΔΟΥ και γενικότερα τις ανάγκες καθαριότητας του Δήμου όπως π.χ. 

μεταφορές υλικών και ογκωδών αντικειμένων κ.α. 

Ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή 

1ον) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. (η) του Ν. 3852/2010 να αποφασίσει την αποδοχή 

της δωρεάς ενός καινούργιου φορτηγού εργοστασίου κατασκευής VOLVO TRUCK CORPORATION, 

Τύπου VTJ3R (FM) με αριθμό πλαισίου YV2XTW0C6HB824030, τύπο κινητήρα D13K420 EUVI,  αριθμό 

κινητήρα D13-699723, με γερανό και αρπάγη και σύστημα περιορισμού ταχύτητας VOLVO EMS 2 XX το 

οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ν. ΡΟΔΟΥ και γενικότερα τις ανάγκες 

καθαριότητας του Δήμου όπως π.χ. μεταφορές υλικών και ογκωδών αντικειμένων κ.α. 

2ον) Για τον σκοπό αυτό να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος όπως προβεί στο 

όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου στην υπογραφή του σχετικού συμβολαίου δωρεάς.» 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  με αριθμ. Πρωτ. 2/84287/13-10-

2017  

 Την απόφαση 592/2017 της Οικονομικής Επιτροπής για τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα.   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Αποδέχεται τη δωρεά από την κοινοπραξία «ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.»  ενός καινούργιου φορτηγού εργοστασίου κατασκευής VOLVO TRUCK 

CORPORATION, Τύπου VTJ3R (FM) με αριθμό πλαισίου YV2XTW0C6HB824030, τύπο κινητήρα 

D13K420 EUVI,  αριθμό κινητήρα D13-699723, με γερανό και αρπάγη και σύστημα περιορισμού ταχύτητας 

VOLVO EMS 2 XX το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ν. ΡΟΔΟΥ και γενικότερα 

τις ανάγκες καθαριότητας του Δήμου όπως π.χ. μεταφορές υλικών και ογκωδών αντικειμένων κ.α. 

 Β) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκο όπως προβεί στο όνομα και για λογαριασμό του 

Δήμου Ρόδου στην υπογραφή του σχετικού συμβολαίου δωρεάς. 
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ΘΕΜΑ 2o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                                  Απόφ. Αρ: 617/ 2017 (ΑΔΑ: ΩΜΙ8Ω1Ρ-ΥΧΑ) 

Παραίτηση από άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμό 233/2017 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης 

Ειρηνοδίκη Ρόδου Μαρίας Σκανδάλη, που εξέδωσε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ 

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ». 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δ. Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριου) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του νομικού 

συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημ..  με  αριθμ.πρωτ. 2/84287/13-10-2017
 
η οποία έχει  ως 

εξής:   

ΘΕΜΑ: Παραίτηση από άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμό 233/2017 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης 

Ειρηνοδίκη Ρόδου Μαρίας Σκανδάλη, που εξέδωσε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ 

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ».  

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών αρ. 200, με Α.Φ.Μ. 091378285 

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 12-7-2017 αίτησή της, που απευθυνόταν 

στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση το με αριθμό 

ΝΤΔΑ004048/29-12-2016 τιμολόγιο δελτίο αποστολής, ποσού 12.014,85 ευρώ συν ΦΠΑ 24% 2.883,56 

ευρώ και συνολικού ποσού 14.898,41 ευρώ, το οποίο εξέδωσε στο όνομα του Δήμου Ρόδου, στο οποίο 

αναφέρονται τα είδη που προμήθευσε στο Δήμο Ρόδου δυνάμει των με αριθμούς 2199 και με αριθμό πρωτ. 

2/53593/11-7-2016 (ΑΔΑ: ΩΒ28Ω1Ρ-ΠΚΦ) (σε ορθή επανάληψη) και 2310 και με αριθμό πρωτ. 

2/58756/19-7-2016 (ΑΔΑ: 70Τ5Ω1Ρ-ΚΜΩ) αποφάσεων του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Σάββα 

Διακοσταματίου και της από Δεκέμβριο 2016 σύμβασης για την προμήθεια παγίων εργαλείων έτους 2016 

(κωδ. – 7131.0002) ανάμεσα στο Δήμο Ρόδου και την παραπάνω εταιρεία. 

Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 233/2017 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκη Ρόδου 

Μαρίας Σκανδάλη, που επιδόθηκε στο Δήμο Ρόδου στις 24-7-2017, με την οποία διατάσσει το Δήμο Ρόδου 

να καταβάλει στην παραπάνω εταιρεία το ποσό των 14.898,41 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επομένη της 

επίδοσης αυτής μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του,  επίσης και το ποσό των 343,00 ευρώ για δικαστική 

δαπάνη της παραπάνω εταιρείας για την έκδοση της διαταγής πληρωμής.  

Ο Δήμος Ρόδου παρέλαβε τα είδη που αναφέρονται στο παραπάνω τιμολόγιο και η Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του εξέδωσε το με πρωτ. Α/223/10-5-2017 χρηματικό ένταλμα υπαγωγής στα ληξιπρόθεσμα 

(ΑΔΑ: 7ΝΤΒΩ1Ρ-0ΚΕ), συνολικού ποσού 14.898,41 ευρώ, το οποίο δεν θεωρήθηκε από τον Επίτροπο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Δωδ/σου, γιατί, όπως με πληροφόρησε το Τμήμα Λογιστηρίου με το με 

αριθμό πρωτ. 2/59515/27-7-2017 έγγραφό του, που σας επισυνάπτω, για το παραπάνω τιμολόγιο η διάθεση 

πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) έγινε με τη με αριθμό 77/4-4-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Ρόδου σε τρεις κωδικούς του προϋπολογισμού: 30-7131.0002, 35-7131.002 και 70-7131.002 με 

έκαστη πίστωση 5.000 ευρώ (σύνολο €15.000). Όμως τελικά η δαπάνη τιμολογήθηκε συνολικά σε ένα 

τιμολόγιο το οποίο εκδόθηκε στις 29-12-2016, παραλήφθηκε στις αρχές του 2017 (χρόνος πλέον όπου δεν 

χωρούσαν αλλαγές ή διορθώσεις λόγω του κλεισίματος της οικονομικής διαχείρισης του 2016) και 

καταχωρήθηκε «τεχνητά» ως τρία τιμολόγια ως εξής: 4.464,00, 7.644,41 και 2.790,00 ευρώ. Το «δεύτερο» 

τιμολόγιο αξίας 7.644,41 ευρώ καταχωρήθηκε και εκκαθαρίστηκε σε μεταγενέστερη της αρχικής ανάληψη 

υποχρέωσης, αυτή της με αριθμ. 415/21-10-2016 απόφασης της Ο.Ε, που ελήφθη για άλλη δαπάνη, άλλης 

υπηρεσίας και όχι της συγκεκριμένης. Με βάση όμως τις διατάξεις του ισχύοντος τότε (2016) Π.Δ/τος 

113/2010, αλλά και μετά την 1-1-2017 του Π.Δ/τος 80/2016, καθώς και του Ν.4270/2014, η δαπάνη ήταν μη 

κανονική, καθώς στερείτο της νόμιμης δημοσιονομικής δέσμευσης πιστώσεων, γι' αυτό και παραμένει 

ανεξόφλητη στο αρχείο της Υπηρεσίας έως σήμερα. 

Εφόσον επομένως οφείλεται το παραπάνω ποσό στην παραπάνω εταιρεία και πραγματικά παραλήφθηκαν 

όλα τα είδη που αναγράφονται στο παραπάνω τιμολόγιο δελτίο αποστολής εισηγούμαι να λάβει απόφαση η 

Οικονομική Επιτροπή να μην ασκηθεί ανακοπή από το Δήμο Ρόδου κατά της παραπάνω εταιρείας και της 

παραπάνω διαταγής πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/2016), προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων 

και ταλαιπωρίας της εταιρείας η οποία δεν έχει ευθύνη για την μη πληρωμή της».   

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
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 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Την εισήγηση του νομικού συμβούλου κου  Σαλαμαστράκη Δημ.  με αριθμ. Πρωτ. 2/84429/12-

10-2017  

 Την απόφαση 592/2017 της Οικονομικής Επιτροπής για τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα.   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να μην ασκηθεί ανακοπή από το Δήμο Ρόδου κατά της «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και της με αριθμό 233/2017 διαταγής πληρωμής, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του ν. 4447/2016 

(ΦΕΚ Α΄ 241/2016), προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων και ταλαιπωρίας της εταιρείας η οποία δεν έχει 

ευθύνη για την μη πληρωμή της.   

 

 

 
ΘΕΜΑ 3o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                                    Απόφ. Αρ: 618/ 2017 (ΑΔΑ: 6Χ1ΦΩ1Ρ-04Ι) 

Παραίτηση από άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμό 218/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδίκη 

Ρόδου Παναγιώτη Σίσκου, που εξέδωσε η Ευαγγελία χήρα Αγαπητού Στεφάνου 

 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δ. Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριου) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του νομικού 

συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημ..  με  αριθμ.πρωτ. 2/84427/16-10-2017
 
η οποία έχει  ως 

εξής:   

ΘΕΜΑ: Παραίτηση από άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμό 218/2017 διαταγής πληρωμής του 

Ειρηνοδίκη Ρόδου Παναγιώτη Σίσκου, που εξέδωσε η Ευαγγελία χήρα Αγαπητού Στεφάνου.  

Η Ευαγγελία χήρα Αγαπητού Στεφάνου (Α.Φ.Μ. 118116721 Δ.Ο.Υ. Ρόδου), άσκησε εναντίον του Δήμου 

Ρόδου την από 31-5-2017 αίτησή της, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την 

έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση το με αριθμό 239/19-11-2012 τιμολόγιο του συζύγου της στη ζωή 

Αγαπητού Στεφάνου, ποσού 4.359,33 ευρώ συν ΦΠΑ 16% 697,49 ευρώ και συνολικού ποσού 5.056,82 

ευρώ, το οποίο εξέδωσε στο όνομα του Δήμου Ρόδου, με βάση τον 50 λογαριασμό – εντολή προς πληρωμή 

που εκδόθηκε στις 28-9-2012 λόγω περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Δ. Κρεμαστής» την 

εκτέλεση του οποίου είχε αναλάβει με την από 13-11-2006 εργολαβική σύμβαση μεταξύ αυτού και του 

πρώην Δήμου Πεταλούδων..  

Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 218/2017 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη Ρόδου 

Παναγιώτη Σίσκου, που επιδόθηκε στο Δήμο Ρόδου στις 10-7-2017, με την οποία διατάσσει το Δήμο Ρόδου 

να καταβάλει στην Ευαγγελία χήρα Αφαπητού Στεφάνου, ως εκ διαθήκης κληρονόμος του Αγαπητού 

Στεφάνου, το ποσό των 5.056,81 ευρώ με το νόμιμο τόκο από τη δημοσίευση της διαταγής πληρωμής μέχρι 

την πλήρη εξόφλησή της, ως επίσης και το ποσό των 150,00 ευρώ για δικαστική δαπάνη της αιτούσας για 

την έκδοση της διαταγής πληρωμής.  

Λόγω του ότι ο παραπάνω 5ος λογαριασμός - εντολή πληρωμής εκδόθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του 

Δήμου Ρόδου μετά από σχετικό έλεγχο, ο Δήμος Ρόδου οφείλει πραγματικά το παραπάνω ποσό, το οποίο  

δεν πληρώθηκε γιατί, όπως πληροφόρησε την αιτούσα το Τμήμα Λογιστηρίου με το με αριθμό πρωτ. 

2/82113/23-11-2016 έγγραφό του που σας επισυνάπτω, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης είχε ημερομηνία 

26-10-2012 και ο λογαριασμός 28-9-2012, ενώ έπρεπε να είχε προηγηθεί της έκδοσης του λογαριασμού η 

ανάληψη υποχρέωσης γιαυτό και η δαπάνη δεν ήταν κανονική. 

Εφόσον επομένως οφείλεται το παραπάνω ποσό στην Ευαγγελία χήρα Αγαπητού Στεφάνου ως εκ διαθήκης 

κληρονόμος του Αγαπητού Στεφάνου, εισηγούμαι να λάβει απόφαση η Οικονομική Επιτροπή να μην 

ασκηθεί ανακοπή από το Δήμο Ρόδου κατά της Ευαγγελίας χήρας Αγαπητού Στεφάνου και της παραπάνω 

διαταγής πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 54 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/2016), προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων και ταλαιπωρίας 

αυτής, η οποία δεν έχει ευθύνη για την μη πληρωμή της.   

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

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 



   

 99 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Την εισήγηση του νομικού συμβούλου κου  Σαλαμαστράκη Δημ.  με αριθμ. Πρωτ. 2/84427/16-

10-2017  

 Την απόφαση 592/2017 της Οικονομικής Επιτροπής για τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα.   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να μην ασκηθεί ανακοπή από το Δήμο Ρόδου  κατά της Ευαγγελίας χήρας Αγαπητού Στεφάνου και   της με 

αριθμό 218/2017 διαταγής πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/2016), προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων 

και ταλαιπωρίας αυτής, η οποία δεν έχει ευθύνη για την μη πληρωμή της.   

 

 

 

ΘΕΜΑ 4o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                                Απόφ. Αρ: 619 / 2017 (ΑΔΑ: 7ΓΨΘΩ1Ρ-ΟΒΡ) 

Λήψη απόφασης για την μη αναπροσαρμογή Τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ρόδου 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/84639/16-10-2017) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ. 2/84639/16-10-2017
 
η οποία έχει  ως εξής:   

«ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή Τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού 

Σύμφωνα με την υπ΄αρ.  25595/26.07.2017(Β’/2658) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 

των δήμων, οικονομικού έτους 2018, παρ. Β.3.1., για την εγγραφή των Εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και 

των δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών αναφέρει τα κάτωθι: 

 Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία 

ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού για τον Π/Υ 2018 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το 

κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός 

του έτους 2017. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2017 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν 

τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2017, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να 

συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2018, επιφέροντας αύξηση 

αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόμενα 

έσοδα.  

Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία 

εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από: 

 την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2016 - την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 

2017 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2018 

 την εκτέλεση του Π/Υ 2016 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2018 

καταρτίζεται Ιούλιο 2017, τα στοιχεία Ιαν-Ιουνίου 2016 και 2017) 

 την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2017, η οποία υπολογίζεται με 

βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2016.  

Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών λαμβάνεται 

υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να : 

 α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην δημιουργούνται 

ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την 

ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία. 

 β) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών 

υπηρεσιών, Τεύχος Β’ 2658/28.07.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ άλλως υποκρύπτεται 

φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας  

γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να 

εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των εγγραφών που γίνονται 

στην κατηγορία εσόδων 03 «έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα», δεν πρέπει να παραβιάζεται το 

ανώτατο όριο συνολικών εσόδων που αναφέρεται για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι., σύμφωνα με τα ανωτέρω 

οριζόμενα.  

Β.3.2. Κατά τον έλεγχο που διενεργείται, από την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή του δήμου, ως προς 

την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό αυτού, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται 
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υπόψη μεταξύ άλλων (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού χρηματικού υπολοίπου) η προσδοκία 

εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλ. 32-85) και τα έσοδα 

από παλαιές οφειλές, που βεβαιώνονται το τρέχον έτος (ΚΑΕ 21).  

Διευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά 

τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση για τον 

υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85). Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών, για την 

ισοσκέλιση λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων και οι δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών, που δεν 

πληρώθηκαν (ΚΑΕ 81).  

Κατόπιν των ανωτέρω, τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για την κατάρτιση του σχεδίου του 

προϋπολογισμού του 2018, είναι του 7μήνου 2017 και αναλύονται ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 
18.397.471,29 

2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 
234.671,17 

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 56.996,68 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 18.689.139,14 

                           ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ  

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 
17.608.824,42 

20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
28.000 

20-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 
315.000,00 

20-85 
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα 

ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 945.000 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 18.896.824,42 

     

Σύμφωνα με το υπ΄.αρ. 3995/17-2-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών 

υπηρεσιών, επιτρέπεται ένα ποσοστό απόκλισης ύψους μέχρι 10% του προϋπολογισμού της σχετικής 

ανταποδοτικής υπηρεσίας, εντός του οποίου οι ανταποδοτικές υπηρεσίες θεωρούνται ισοσκελισμένες. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ  

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΣΟΔΩΝ 2018 ΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 

 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

31/12/2016 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ

Α 31/07/2016 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

31/7/2017 

ΔΙΑΦΟΡΑ  ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 2018 

0311 16.961.862,84 8.035.040,12   9.470.648,57 1.435.608,45   18.397.471,29 

2111 112.395,17 45.345,81   167.621,81 122.276,00   234.671,17 

3211 38.548,36 32.935,77   52.624,29 19.688,52   56.996,68 

     18.689.139,14 

Μέχρι στιγμής τα στοιχεία του προϋπολογισμού έτους 2017 έχουν διαμορφωθεί ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 15-10-2017 
ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 
12.695.096,54 
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2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 
200.916,80 

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 
194.822,30 

 ΣΥΝΟΛΟ 13.090.835,64 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 15-10-2017 
20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

10.948.168,59 

20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
10.465,60 

20-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 
93.639,92 

 ΣΥΝΟΛΟ 11.052.274,11 
 

 

Έως το τέλος του έτους προβλέπεται η εξόφληση μισθοδοσίας του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, 

συμψηφιστικών τελών που αφορούν στο αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος, δαπανών αποκομιδής των 

απορριμμάτων, δαπανών προμήθειας μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδότηση 

Leasing. Επίσης θα εξοφληθούν δαπάνες που αφορούν στα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων, καύσιμα και 

άλλες ανελαστικές δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας. Η διαφορά αναμένεται να εξομαλυνθεί  μέχρι 

τέλος του έτους και να υπάρξει ισοσκελισμός σύμφωνα και με τα ανωτέρω δεδομένα τα οποία εξετάστηκαν. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η εκτίμηση της υπηρεσίας είναι, ότι τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν 

την υπηρεσία καθαριότητας θα είναι στα ίδια επίπεδα  και επομένως δεν απαιτείται αναπροσαρμογή των 

Τελών Καθαριότητας κ Ηλεκτροφωτισμού. 

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. Πρωτ. 2/84639/16-10-2017  

 Την απόφαση 592/2017 της Οικονομικής Επιτροπής για τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα.   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

και διαβιβάζει με θετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της μη  αναπροσαρμογής των 

Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού έτους 2018 όπως ακριβώς το έχει εισηγηθεί τεκμηριωμένα η 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.   

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης καθώς και αυτών που 

τέθηκαν εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της 

παρούσας τακτικής συνεδρίασης. 

          

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

        

 

      Σάββας Διακοσταματίου                                  Δράκος Στέφανος  

              Αντιδήμαρχος                                               
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ΤΑ ΜΕΛΗ     

1. Κορωναίος Ιωάννης 

2. Μανωλάκης Αλέξανδρος  

3. Σταυρής Μιχάλης 

4. Ψυλλάκης Βασίλειος  

5. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

6. Σαρικάς Γεώργιος   

7. Χατζηλαζάρου Μαρία 

                                                 
i  Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
ii

  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από μια ταχυδρομικές διευθύνσεις, θα πρέπει να αναγραφεί στην 
Προκήρυξη μόνο η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα διενεργηθεί η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων, για την αποφυγή τυχόν 

σύγχυσης. 
iii

  Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψουν ή να 

προσδιορίσουν στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 
iv Σε περίπτωση που είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στη συγγραφή 
υποχρεώσεων  και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, θα πρέπει να προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία 

διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση. Στην περίπτωση αυτή δεν  υπάρχει πρόβλεψη για δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών του διαγωνισμού. 
v Όταν η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, 
τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση 

στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ..... ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς 

διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν 

κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.  
vi  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε 

σύγχυσης και αμφιβολίας. 
vii  Συμπληρώνεται ημέρα που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν 

γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. 
viii  Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
ix  Σκόπιμο είναι η επιστρoφή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού του άρθρου 4.1. (ζ) της 

παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε η 

προσφορά διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
x  Σημειώνεται ότι ο Αριθμός πτυχίου, η Κατηγορία και η Τάξη του οικονομικού φορέα αναγράφεται, είτε στο Μέρος ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά με 

τον οικονομικό φορέα (εγγραφή σε επίσημο κατάλογο), είτε στο Μέρος IV : Κριτήρια Επιλογής (Α' Καταλληλότητα)  του Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 
xi Συμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς και”. 
xii  Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα έλεγχος οικονομικών προσφορών – έλεγχος ομαλότητας και ακολούθως έλεγχος 

δικαιολογητικών συμμετοχής). Αν η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να μην εφαρμόζει το άρθρο 101 παρ. 1, προσαρμόζει αναλόγως την ακολουθούμενη 
διαδικασία (άρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016). 
xiii Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 ή τα 

άρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές στη Διακήρυξη. 
xiv Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να 

εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 
xv  Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ( 10 ) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι ( 

20 ) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο. 
xvi  Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
xvii  Στο εν λόγω σημείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής), καθώς και το χρονικό 

διάστημα εντός του οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
κατατέθηκαν,  δηλ. εντός ... εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης. 
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xviii Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
xix Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 
xx Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 

4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
xxi  Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    
Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το 

δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο 

διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την 
πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 

80/2016. 
xxii Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
xxiii  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις 

ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης 
της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) 

του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. " 
xxiv Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να 

διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 

4412/2016.  
xxv Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
xxvi Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 

4412/2016). 
xxvii Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
xxviii  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται αντιστοίχως το 
13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
xxix  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη 

στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
xxx Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
xxxi Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπως 

προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις 
υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της 

περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 
xxxii Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην 

περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης 

προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής 
(παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 
xxxiii  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των 

ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι 

εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
xxxiv  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
xxxv Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
xxxvi  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες 

στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 
xxxvii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
xxxviii Τα κριτήρια επιλογής σχεδιάζονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων 

στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να 

τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των 
διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. 
xxxix  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της 

διακήρυξης. (αναλυτικά βλ. ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου). 
xl Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς 
λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) . 
xli Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Γ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και τη σχετική 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
xlii Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Δ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και τη σχετική 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
xliii Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή επίκαιρων αποδεικτικών μέσων . Η αναθέτουσα αρχή δύναται, εάν στις ειδικές διατάξεις που 
διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με τη Διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε σχέση με την 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εντός του οποίου πρέπει να εκδίδονται ( π.χ εντός ενός μηνός ). 
xliv Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “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."  
xlv Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων 

εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
xlviΣυμπληρώνονται τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση με τη δημοπρατούμενη σύμβαση έργου 

(πρβλ Μέρος ΙI Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 - βλ. αναλυτικότερα ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης 

δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί). 
xlvii Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε 

εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την 
υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την 

υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 

4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: 
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«31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 

83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
xlviii  Η σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
xlix  Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά 

υποβάλλονται ξεχωριστά. 
l Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
liΓια την έννοια των “κάτω των ορίων” των δημοσίων συμβάσεων , πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν. 4412/2016.  
liiΣυμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
liiiΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από μια ταχυδρομικές διευθύνσεις, θα πρέπει να αναγραφεί στην 

Προκήρυξη μόνο η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα διενεργηθεί η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων, για την αποφυγή τυχόν 

σύγχυσης. 

 livΤίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
lvΣυμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν 
στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 
lviΣυμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν 

στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 
lviiΌταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να 

περιληφθεί στο παρόν άρθρο της διακήρυξης πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα διατεθούν με μέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών 

(όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων). Στην περίπτωση 
αυτή  προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: «Τα ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης ........................... διατίθενται από …………………………., οδός 

…………………, πληροφορίες …………………. τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω 

εγγράφων της σύμβασης ……, στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.» 
lviiiΌταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης, διότι η 

αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα 
προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα 

σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς 

διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν 

κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”. 
lix Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε 

σύγχυσης και αμφιβολίας. 
lx Συμπληρώνεται ημέρα που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν 

γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. 
lxi  Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 “Ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου”, οι 

αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την υποβολή του σχετικού τιμολογίου. 
lxii Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να 

εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

 lxiii Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
lxivΠρβλ. Άρθρο 14 παρ. 1.5 της με. αρ. 83010/4098 Κ.Υ.Α. 
lxvΗ περίπτωση αυτή προστίθεται στη Διακήρυξη μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες προβλέπεται υποχρέωση προσυμβατικού ελέγχου, 

σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, άλλως διαγράφεται. 
lxviΠρβλ. παρ.7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 ν. 4487/2017 (Α’ 116) . 
lxviiΠρβλ. Άρθρο 15 παρ. 2 της με. αρ. 83010/4098 Κ.Υ.Α. 
lxviii Πρβλ. Άρθρο 376 παρ. 12 του ν. 4412/2106. 
lxixΤίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
lxxΤίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
lxxiΑπό 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 
lxxiiΤίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει εφαρμογή των διατάξεων για τον έλεγχο του ΕΣΡ. 
lxxiii Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 

4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
lxxiv Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    

Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο 

το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με 
αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή 

ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  

βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 
lxxv Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
lxxvi  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις 

ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης 

της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) 

του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. " 
lxxvii Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να 

διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 
4412/2016.  
lxxviii Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
lxxix Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 
4412/2016). 
lxxx Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
lxxxi  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται αντιστοίχως το 

13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
lxxxii  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη 

στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
lxxxiii Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
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lxxxiv Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπως 

προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις 
υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της 

περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 
lxxxv Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην 

περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης 

προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής 
(παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 
lxxxvi  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των 

ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι 

εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
lxxxviiΤα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και 

καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 

του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω 
Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

 lxxxviii  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 . 
lxxxix Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
xc Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η 

υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες 

και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ). 

xci  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες 

στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 
xcii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
xciii  Τα κριτήρια επιλογής σχεδιάζονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων 

στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να 
τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των 

διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. 
xciv  Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. 
Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την  

παράγραφο αυτή. 
xcv Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. 
Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την 

παράγραφος  αυτή. 
xcvi  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν 

σημείο της διακήρυξης. (αναλυτικά βλ. ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου). 
xcvii Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ. 
xcviii Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς 

λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) . 
xcix Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Γ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και τη σχετική 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
cΓια τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Δ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και τη σχετική 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
ciΠροαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 

4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 
cii Προαιρετική επιλογή. Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στην περίπτωση συμβάσεων έργων οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 

απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ( προαιρετική σημείωση του ανωτέρω 
εδαφίου ). 

ciiiΩς προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από τους ίδιους τους 

οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 83010/4098 Κ.Υ.Α. 
civΗ εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή επίκαιρων αποδεικτικών μέσων . Η αναθέτουσα αρχή δύναται, εάν στις ειδικές διατάξεις που 

διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με τη Διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε σχέση με την 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εντός του οποίου πρέπει να εκδίδονται ( π.χ εντός ενός μηνός ). 
cvΣύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “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."  
cviΕφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων 

εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη 

πρόβλεψη. 
cvii Για το 22.Γ (β), οι Αναθέτουσες Αρχές ορίζουν, κατά περίπτωση τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο Μέρος Ι του 
Παραρτήματος ΧΙΙ  (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ( βλ. αναλυτικότερα Κατευθυντήρια 

Οδηγία συμπλήρωσης πρότυπης Διακήρυξης έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών  ). 
cviii Επισημαίνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008 (ανεκτέλεστο υπόλοιπο) για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που 

είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ.Ειδικά ως προς τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει το 

εν λόγω άρθρο, ορίζοντας, το κατάλληλο, κατά την κρίση της αποδεικτικό μέσο (π.χ. υπέυθυνη δήλωση, πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων, 

βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας κλπ είτε διαζευκτικά είτε αθροιστικά). 
cixΣυμπληρώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση με τη δημοπρατούμενη σύμβαση έργου 

(πρβλ Μέρος Ι Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 - βλ. αναλυτικότερα ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης 

δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί ). 
cx Για το 22.Δ (β), οι Αναθέτουσες Αρχές ορίζουν κατά περίπτωση τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ ( Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 (βλ. αναλυτικότερα βλ. ΚΟ για τη 
συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται να 

εκδοθεί). 
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cxi Συμπληρώνονται τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση με τη δημοπρατούμενη σύμβαση έργου 

(πρβλ Μέρος ΙI Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 - βλ. αναλυτικότερα ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης 
δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί). 
cxiiΕφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
cxiiiΣύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε 

εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από 

την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 

από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( 
Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 

377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του 

προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
cxivΗ σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
cxvΣτην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται 

ξεχωριστά. 
cxviΜόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
cxvii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και εφόσον η φύση της 

σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή 
έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή 

οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που 

αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Συμπληρώνεται αναλόγως.  
cxviii Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, 

όπως απαιτείται από το άρθρο 76 παρ. 2 του ν. 4412/2016 ή η αντίστοιχη απόφαση του άρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλέον όρους 

τεχνικής και οικονομικής ικανότητας. 


