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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

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

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

  

Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 40/12-09-2017  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τρίτη  12 Σεπτεμβρίου 

2017 και ώρα 11:00 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.: 2/71859/08-09-2017, 

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 πέντε  (5) μέλη και ονομαστικά: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη,  2. Παρασκευά Δημήτριο, 3. Καραγιάννη Μαρία, 4. 

Κασσανή Ευγένιο, 5. Δράκο Στέφανο (ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με αριθμό 12
ο
, 13

ο
, 14

ο
, 15

ο
, 16

ο
 , 17

ο
, 18

ο
 , 19

ο
), 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μανωλάκη Αλέξανδρο (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 1
ο
 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ ο οποίος αν και κλήθηκε δεν 

κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 2. Μουτάφη Δήμο -Μιχαήλ (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 

2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Σαρικά Γεώργιο, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη 

δυνατό να παρευρεθεί, 3. Σταυρή Μιχαήλ (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 3
ο
 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Τσίκκη Δημήτριο, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη 

δυνατό να παρευρεθεί, 4. Ψυλλάκη Βασίλειο (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 4
ο
 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Χατζηλαζάρου Μαρία, η οποία αν και κλήθηκε δεν 

κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 5. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται 

από το 1
ο
 αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Σαρρή - Υψηλάντη Σταματία, η οποία αν και 

κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί,  

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

Παπαγεωργίου Μαρίας, υπαλλήλων του τμήματος διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου και των Νομικών Συμβούλων του Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ και κ. 

Σαλαμαστράκη Δημητρίου. 

 

ΘΕΜΑ                                                                             Aπόφ.Αρ.  513 / 2017 (ΑΔΑ: 65ΒΞΩ1Ρ-7ΝΜ) 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα μέλη της 

Επιτροπής για την ύπαρξη πέντε κατεπειγόντων θεμάτων όπου σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο 

στον νόμο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
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Καλλικράτης, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να 

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

διάταξη και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις:  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Παράταση της διαδικασίας απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο κα Λαό 

Ιωάννη, ο  οποίος ορίστηκε ως υπόλογος διαχείρισης χρηματικού εντάλματος Προπληρωμής 

ποσού 2.614,36 € για τις ανάγκες πληρωμής κοστολογίων της ΔΕΔΔΗΕ, με την απόφαση 

Ο.Ε. αρ. 326/2017 και με λήξη απόδοσης 11η  Σεπτεμβρίου  2017, η διαδικασία αυτή 

θεωρείται κατεπείγουσα γιατί πρέπει να πληρωθεί το τιμολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ για να γίνουν οι 

απαιτούμενες εργασίες  και να γίνει η  απόδοση του λογαριασμού. 

2. Έγκριση της απόφασης του πρακτικού (δικαιολογητικά - τεχνικής) του διεθνούς ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και 

μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδο. Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον γιατί πρόκειται για 

ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου που αποσκοπούν στη καλή 

λειτουργία υπηρεσιών του δήμου μας. 

3. Αποδοχή δωρεάς δύο κλιματιστικών για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών Αφάντου και 

Κολυμπίων από την εταιρεία «Ν. Κακούσιος και ΣΙΑ Ε.Ε.», θεωρείται κατεπείγον 

προκειμένου να τοποθετηθούν άμεσα τα κλιματιστικά ενόψει της νέας χειμερινής περιόδου. 

4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετούς δαπάνης οικ. έτους 2017, θεωρείται 

κατεπείγον θέμα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. 

5. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ", 

θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού άμεσα. 

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 πέντε κατεπειγόντων θεμάτων στην 40
η
 τακτική συνεδρίαση της 

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

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

αυτά τις σχετικές αποφάσεις, ως εξής: 

1. Παράταση της διαδικασίας απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο κα Λαό 

Ιωάννη, ο  οποίος ορίστηκε ως υπόλογος διαχείρισης χρηματικού εντάλματος Προπληρωμής 

ποσού 2.614,36 € για τις ανάγκες πληρωμής κοστολογίων της ΔΕΔΔΗΕ, με την απόφαση 

Ο.Ε. αρ. 326/2017 και με λήξη απόδοσης 11η  Σεπτεμβρίου  2017. 

2. Έγκριση της απόφασης του πρακτικού (δικαιολογητικά – τεχνικής) του διεθνούς 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 

και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου.  

3. Αποδοχή δωρεάς δύο κλιματιστικών για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών Αφάντου και 

Κολυμπίων από την εταιρεία «Ν. Κακούσιος και ΣΙΑ Ε.Ε.» 

4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετούς δαπάνης οικ. έτους 2017 

5. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ" 
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ΘΕΜΑ 1o εκτός ημερήσιας διάταξης                                   Aπόφ. Αρ. 514/2017 (ΨΨ5ΤΩ1Ρ-ΩΗΦ) 

Παράταση της διαδικασίας απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο κα Λαό Ιωάννη, 

ο  οποίος ορίστηκε ως υπόλογος διαχείρισης χρηματικού εντάλματος Προπληρωμής ποσού 

2.614,36 € για τις ανάγκες πληρωμής κοστολογίων της ΔΕΔΔΗΕ, με την απόφαση Ο.Ε. αρ. 

326/2017 και με λήξη απόδοσης 11η  Σεπτεμβρίου  2017. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 16/72081/08-09-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/72081/08-09-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: Παράταση απόδοσης λογαριασμού του υπολόγου Λαού Ιωάννη για χρηματικό 

ένταλμα 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. 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 παράταση της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού για ένα μήνα ακόμη, δηλαδή έως την 11
η
 

Οκτωβρίου 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 και 2 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.: 16/72081/08-09-2017 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, 

 Την με αριθ. 326/2017 (Α.Δ.Α.: 66ΧΙΩ1Ρ-ΚΩΕ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής για τον 

ορισμό υπολόγου, 

 Την με αριθ. 513/2017 (Α.Δ.Α.: 65ΒΞΩ1Ρ-7ΝΜ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

(Μειοψηφούσης της κας Καραγιάννη Μαρίας) 

 

Α) Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού του υπολόγου - υπαλλήλου κ. Λαού 

Ιωάννη (η οποία είχε καθοριστεί με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 326/2017) με 

νέα προθεσμία απόδοσης λογαριασμού την 11
η
 Οκτωβρίου 2017, 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 
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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. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2o εκτός ημερήσιας διάταξης  
                                  

Απόφ. Αρ. 515 / 2017 (Α.Δ.Α.: 6ΑΚΤΩ1Ρ-80Μ) 

Έγκριση της απόφασης του πρακτικού (δικαιολογητικά – τεχνικής) του διεθνούς ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και 

μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου. 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 2/72257/08-09-

2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου 

Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/72257/08-09-2017, δια της οποίας κοινοποιείται το από 8/9/2017 πρακτικό της 

επιτροπής διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού, η οποία έχει ως 

εξής: 

 «Θέμα: Έγκριση της απόφασης του πρακτικού (δικαιολογητικά – τεχνικής) του Διεθνούς 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού 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 δικαιολογητικά - τεχνική προσφορά του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού 

Διαγωνισμού για την προμήθεια Ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου 

του Δήμου Ρόδου». 

Συνημμένα: 

1ο πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση δικαιολογητικών – τεχνικών   του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού   

για την προμήθεια  Ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου. 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ι  

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ   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, 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 της Δ/νσης  Τροχαίου Υλικού, ημέρα Πέμπτη 07 του μηνός 

Σεπτεμβρίου  του έτους 2017  και ώρα 11:00 π.μ.  οι παρακάτω: 

1. Σαρικάς Εμμανουήλ, μονιμός Υπάλληλος , ως Πρόεδρος   

2. Κυριακούλης Εμμανουήλ, αναπληρωματικό μέλος λόγω απουσίας του τακτικού 

3. Τσουκάλης Τσαμπίκος, μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για την  προμήθεια 

ανταλλακτικών   Δήμου , σύμφωνα με την με αριθμό 5/2017 απόφαση του Δ.Σ., της οποίας οι όροι 

Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 408/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 
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ΩΛΨΡΩ1Ρ-ΨΛΕ), συνήλθαμε στα γραφεία του τροχαίου υλικού του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη 

του 1
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 11:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει  στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσα στην καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

όριζε η διακήρυξη δηλ.  06-09-2017  και ώρα 11:00.  

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα                       

με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και 

διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, προσφορά από το Παρακάτω  

προμηθευτή : 

 BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αύξοντα 

αριθμό προσφοράς στο σύστημα :71812 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής μετέβη στο Πρωτόκολλο του Δήμου               

Ρόδου για την παραλαβή κατατεθειμένων έντυπων φακέλων, και διαπίστωσε ότι  η ανωτέρω εταιρεία 

υπέβαλε έντυπη προσφορά σύμφωνα  με  τη διακήρυξη. 

Στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ακολούθησε η ηλεκτρονική 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 σε διαδοχικές συνεδριάσεις ανά ημέρα και ώρες που όριζε ο Πρόεδρος  για 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς διαπίστωσε ότι: 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης 

ήταν τα εξής  : 

1) το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 

4412/2016 και το άρθρο 2.2.9.1 της διακήρυξης.   

2) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 

και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Η εταιρεία BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)   και την εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής της τράπεζας ALPHA  Α.Ε. ποσού 8.050,00 € που αφορά το σύνολο της προμήθειας. 

Διευκρινίζεται ότι στις 07/09/2017 μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον προκαταρκτικό 

έλεγχο του έντυπου φακέλου, ο Πρόεδρος της επιτροπής έστειλε την με αριθμό πρωτ. : 

2/72020/08-09-2017 επιστολή προς τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής (Τράπεζα ALPHA  

Α.Ε.) περί της εγκυρότητας ή μη αυτής και έλαβε θετική απάντηση για τον συμμετέχοντα 

BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η  διαγωνιζόμενη εταιρεία υπέβαλε  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 

Του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία : «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής : 

1. καλύπτει  κατ΄ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού,  η 

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

στάδιο του διαγωνισμού άνοιγμα οικονομικής προσφοράς  . 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια  
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«ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς ) η εταιρεία 

BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του προέδρου και 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 αρ. πρωτ.: 2/72257/08-09-2017 εισήγηση του τμήματος προμηθειών του Δήμου Ρόδου, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθ. 408/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΛΨΡΩ1Ρ-ΨΛΕ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής όπου 

εγκρίθηκε η μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 513/2017 (Α.Δ.Α.: 65ΒΞΩ1Ρ-7ΝΜ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής, την απόφαση αυτής για τα δικαιολογητικά και την 

τεχνική προσφορά του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της  προμήθειας «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»,  

Β) Εγκρίνει να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς) για 

την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» η εταιρεία με την επωνυμία BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 

 
ΘΕΜΑ 3o εκτός ημερήσιας διάταξης  

                               
Απόφ. Αρ. 516 / 2017 (Α.Δ.Α.: ΩΔΩΚΩ1Ρ-ΚΩ7) 

Αποδοχή δωρεάς δύο κλιματιστικών για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών Αφάντου και 

Κολυμπίων από την εταιρεία «Ν. Κακούσιος και ΣΙΑ Ε.Ε.» 

(Έγγραφο εταιρείας με αρ. πρωτ.: 2/72480/11-08-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το με αρ. πρωτ.: 2/72480/11-8-2017 έγγραφο της 

εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ:  Δωρεά δύο κλιματιστικών σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ρόδου . 

  Αξιότιμοι κύριοι, η εταιρεία μα Ν. Κακούσιος και ΣΙΑ Ε.Ε. προτίθεται να προσφέρει δωρεάν 2 

φορητά κλιματιστικά FIJUTSU 12.000 BTU, RAH- 1227B τεσσάρων λειτουργιών, ψύξης, 

θέρμανσης, αφύγρανσης και  ανεμιστήρα για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών Αφάντου και 

Κολυμπίων.    

 (Ακολουθεί η υπογραφή του εκπροσώπου της εταιρείας) 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το με αρ. πρωτ.: 2/72480/11-08-2017 έγγραφο της εταιρείας με την επωνυμία  «Ν. ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αριθ. 513/2017 (Α.Δ.Α.: 65ΒΞΩ1Ρ-7ΝΜ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Αποδέχεται την δωρεά δύο φορητών κλιματιστικών FIJUTSU 12.000 BTU, RAH-1227B 

τεσσάρων λειτουργιών, ψύξης, θέρμανσης, αφύγρανσης και  ανεμιστήρα για τις ανάγκες των παιδικών 

σταθμών Αφάντου και Κολυμπίων, από την εταιρεία  «Ν. ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».  

 

 

 
ΘΕΜΑ 4o εκτός ημερήσιας διάταξης  

                                
Απόφ. Αρ. 517 / 2017 (Α.Δ.Α.: ΨΞΩ2Ω1Ρ-Σ0Ω) 

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετούς δαπάνης οικ. έτους 2017  

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.:  2/72946/12-9-2017) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/72946/12-09-2017, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  Πίνακα για αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς  οικονομικού έτους 

2017   

ΣΧΕΤ : ‘Ύστερα από αίτημα του τμήματος Προμηθειών . 

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 :  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

Α/Α Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. 
ΠΟΣΑ  

ΕΤΟΥΣ 2017 

ΠΟΣΑ  

ΕΤΟΥΣ 2018 

1 10-6266.0002 
Συντήρηση εφαρμογών 

λογισμικού (Νέες Συμβάσεις ) 
23.000,00 € 11.000,00 € 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Δ/νσης κ. Καλογήρου Παρασκευής και της Προϊσταμένης 

του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/72946/12-09-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 Την με αριθ. 513/2017 (Α.Δ.Α.: 65ΒΞΩ1Ρ-7ΝΜ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 

(Μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη Μαρίας) 

 
Α) Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης, που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον 

σχετικό Κ.Α. η οποία επιπροσθέτως έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως 

ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016, ως ακολούθως: 

Α/Α Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. 
ΠΟΣΑ  

ΕΤΟΥΣ 2017 

ΠΟΣΑ  

ΕΤΟΥΣ 2018 

1 10-6266.0002 
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 

(Νέες Συμβάσεις ) 
23.000,00 € 11.000,00 € 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει όλες τις ανωτέρω αποφάσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, ως 

διατάκτης, όπου σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4270/2014 διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5o εκτός ημερήσιας διάταξης  
                                  

Απόφ. Αρ. 518 / 2017 (Α.Δ.Α.: ΩΩ5ΡΩ1Ρ-Ζ7Ι) 

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ"  

(Εισήγηση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 16/73018/12-09-2017) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 

Μνημείων Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/73018/12-09-2017, δια της οποίας κοινοποιείται το 2ο 

πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, ως κατωτέρω: 

 «ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού  για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ» 

Σας αποστέλλουμε το  2
o
  Πρακτικό  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και τα δικαιολογητικά 

που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το υπ. Αρ. 2/71675/7-9-2017 έγγραφο του, για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ», 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: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ» στην εταιρεία 

«ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ. – ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε. » με μέση έκπτωση 52,685% 

2. Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 

2
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων , επί της Ιπποτών 4,  

σήμερα 12 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα  Τρίτη, οι παρακάτω: 

1. Παρασκευοπούλου Άννα,   ΠΕ Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών,  ως Πρόεδρος 

2. Θεοχαρίδου Βασιλική,        ΠΕ Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών,  ως μέλος 

3. Βλαχίδης Κωνσταντίνος,    ΠΕ Μηχανολόγων  Μηχανικών,  ως μέλος 

 Αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 29/2017 ΑΔΑ: 6ΤΓΛΩ1Ρ-8ΟΟ  

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν  με 

την υπ’ αριθμ. 327/16-6-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σύμφωνα με το 

άρθρο 4, παραγρ. 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 426/17-7-2017 (ΑΔΑ Ω7ΞΝΩ1Ρ-1ΩΡ )  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1
ο
 Πρακτικό του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ», σύμφωνα με την οποία 

προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ. – ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε.» με μέση έκπτωση  

52,685% 
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 Η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με έγγραφο της  κάλεσε την Προσωρινή 

Ανάδοχο εταιρεία  να καταθέσει  τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της 

Διακήρυξης η οποία με το υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/71675/7-9-2017 έγγραφο της υπέβαλλε σε 

σφραγισμένο φάκελο με τα προς έλεγχο δικαιολογητικά.  

 Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ποινικό μητρώο (ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ., ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ) 23.3α 

Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ  στελεχών εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ του Κάκνη Εμμ. 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ του Κινούς Μιχ. 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ του Κωνσταντίνου Εμμ. 23.3β 

Βεβαίωση για απασχόληση μισθωτών   23.3β 

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης της εταιρείας 23.3γ 

Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης και μη αναγκαστικής 

διαχείρισης της εταιρείας 

23.3γ 

Πιστοποιητικό ΤΕΕ για επαγγελματική διαγωγή   23.3γ 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εταιρείας 23.4, 23.5, 23.6, 23.9 

Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος εργολαβ. συμβάσεων  

(δεν έχει έργα υπό εκτέλεση) 

23.4, 23.5, 23.6, 23.9 

Καταστατικό σύστασης της εταιρείας  και τροποποιήσεις 23.8 

Πιστοποιητικό υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. 23.8 

       Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά 

είναι πλήρη και σε ισχύ και κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού 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 , το διαβιβάζει στην Οικονομικής 

Επιτροπή του Δήμου  και εισηγείται την κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας: 

«ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ. – ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε.», με μέση έκπτωση 52,685%». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του προέδρου και 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 αρ. πρωτ.: 2/73018/12-09-2017 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθ. 327/2017 (Α.Δ.Α.: 6ΕΓ9Ω1Ρ-ΦΓΙ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής όπου 

καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 426/2017 (Α.Δ.Α.: Ω7ΞΝΩ1Ρ-1ΩΡ  ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής όπου 

εγκρίθηκε το 1
ου

 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 513/2017 (Α.Δ.Α.: 65ΒΞΩ1Ρ-7ΝΜ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την κατασκευή 

του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ»,  

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο την 

εργολήπτρια εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ. – ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε.», με μέση 

έκπτωση 52,685%. 
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Γ) Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1o                                                                    Απόφ. Αρ. 519 / 2017 (Α.Δ.Α.: Ω7ΜΔΩ1Ρ-ΔΥ7) 

Έγκριση για τις ανατροπές υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ: 2/71768/07-09-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/71768/07-09-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση πίνακα  Αποφάσεων ανατροπών  υποχρέωσης και  αναλήψεων   οικονομικού 

έτους 2017.  

Πίνακας για αποφάσεις ανατροπών υποχρέωσης  και αναλήψεων  σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Π.Δ/τος  80/2016 . 

1. Πίνακας ανατροπών  

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Αποζημίωση   40-7421.0007 

Αποζημιώσεις  σε χρήμα ακινήτων 

επικείμενων πράξης εφαρμογής στο 

Χαράκι  (της Κ.Μ. 3589 γαιών Μαλώνας 

δικαιούχου  Γιωργά  - Μαλή Γεωργίου)   

-14.345.65 

2 Ανταλλακτικά  10-6673.0001 Ανταλλακτικά Η/Υ και συναφών υλικών  ( 

Η/Υ, εκτυπωτές)  
-1.094,50 

3 Ανταλλακτικά 15-6673.0001 Ανταλλακτικά Η/Υ και συναφών υλικών ( 

Η/Υ, εκτυπωτές)  
-1.000,00 

4 Ανταλλακτικά  30-6673.0001 Ανταλλακτικά Η/Υ και συναφών υλικών ( 

Η/Υ, εκτυπωτές) 
-2.000,00 

5 Ανταλλακτικά  35-6673.0001 Ανταλλακτικά Η/Υ και συναφών υλικών ( 

Η/Υ, εκτυπωτές) 
-1.000,00 

6 Ανταλλακτικά  40-6673.0001 Ανταλλακτικά Η/Υ και συναφών υλικών ( 

Η/Υ, εκτυπωτές) 
-1.000,00 

7 Ανταλλακτικά  70-6673.0001 Ανταλλακτικά Η/Υ και συναφών υλικών ( 

Η/Υ, εκτυπωτές) 
-4.000,00 

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

προϊσταμένης Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/71768/07-09-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

(Μειοψηφούντων της κας Καραγιάννη Μαρίας και του κου Κασσανή Ευγένιου) 

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

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

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Αποζημίωση   40-7421.0007 

Αποζημιώσεις  σε χρήμα ακινήτων 

επικείμενων πράξης εφαρμογής στο 

Χαράκι  (της Κ.Μ. 3589 γαιών 

Μαλώνας δικαιούχου  Γιωργά  - 

Μαλή Γεωργίου )   

-14.345.65 

2 Ανταλλακτικά  10-6673.0001 Ανταλλακτικά Η/Υ και συναφών 

υλικών  ( Η/Υ, εκτυπωτές )  
-1.094,50 

3 Ανταλλακτικά 15-6673.0001 Ανταλλακτικά Η/Υ και συναφών 

υλικών ( Η/Υ, εκτυπωτές )  
-1.000,00 

4 Ανταλλακτικά  30-6673.0001 Ανταλλακτικά Η/Υ και συναφών 

υλικών ( Η/Υ, εκτυπωτές ) 
-2.000,00 

5 Ανταλλακτικά  35-6673.0001 Ανταλλακτικά Η/Υ και συναφών 

υλικών ( Η/Υ, εκτυπωτές ) 
-1.000,00 

6 Ανταλλακτικά  40-6673.0001 Ανταλλακτικά Η/Υ και συναφών 

υλικών ( Η/Υ, εκτυπωτές ) 
-1.000,00 

7 Ανταλλακτικά  70-6673.0001 Ανταλλακτικά Η/Υ και συναφών 

υλικών ( Η/Υ, εκτυπωτές ) 
-4.000,00 

 

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 2o                                                                    Απόφ. Αρ. 520 / 2017 (Α.Δ.Α.: ΩΣΣΦΩ1Ρ-ΒΕ9) 

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

αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/71761/07-09-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/71761/07-09-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017 

ΣΧΕΤ :  Με τα αιτήματα των Υπηρεσιών . 

ΣΧΕΔΙΑ:1163,1164,1165,1166,1167,1168,1169,1170,1171,1172. 

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

διαβιβάζουμε τα σχετικά συμπληρωματικά  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)».  

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 1163 00-6142.0025 

Αμοιβή για έκδοση βεβαιώσεων για 

ταχογράφους-περιοριστή ταχύτητας-κάρτας 

καυσαερίων και πυροσβεστήρων 

 8.990,00 

2 1164 35-6632.0001 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού  5.000,00 
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3 1165 70-6671.0003 
Προμήθειες ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 

για έκτακτες ανάγκες 
 4.588,00 

4 1166 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης 

του υπαλλήλου της Δ/νσης Τουρισμού Χατζίκου 

Κωνσταντίνου στην έκθεση IFTM  στο Παρίσι 

από 25/9/2017 έως 30/9/2017 

 2.200,00 

5 1167 70-6672.0005 
Προμήθειες ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων 

για έκτακτες ανάγκες  του ΜΕ 17826 
 2.904,08 

6 1168 70-6672.0005 
Προμήθειες ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων 

για έκτακτες ανάγκες του ΜΕ 120294 
 1.923,12 

7 1169 70-6672.0005 
Προμήθειες ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων 

για έκτακτες ανάγκες ΜΕ 127324 
 1.934,40 

8 1170 10-6422.0004 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης 

του υπαλλήλου της Δ/νσης Πληροφορικής και 

Νέων Τεχνολογιών    Μωραϊτη Βασιλείου  για τις 

ανάγκες του προγράμματος "MOTIVATE"   στην 

Σιένα της Ιταλίας για να συμμετάσχει στην 

συνάντηση εργασίας του έργου από 27/11/2017 

έως και 30/11/2017 

 1.500,00 

9 1171 10-6422.0004 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης 

της υπαλλήλου της Δ/νσης Προγραμματισμού και 

Οργάνωσης  Μωραϊτου Παρασκευής για τις 

ανάγκες του Προγράμματος ¨ MOTIVATE ¨ στην 

Σιένα της Ιταλίας για να συμμετάσχει στην 

συνάντηση εργασίας του έργου από 27/11/2017 

έως και 30/11/2017   

 1.500,00 

10 1172 70-6264.0004 
Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές Οχημάτων - 

Μηχανημάτων για ΜΕ 17826 
 5.332,00 

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

και της προϊσταμένης Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας) 

 
Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός από την ανωτέρω εισήγηση, ακολούθησαν άλλες δύο 

συμπληρωματικές εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών ίδιου θέματος με αρ. πρωτ.: 2/72949/12-09-

2017 και 2/72952/12-09-2017, οι οποίες θα πρέπει απαραιτήτως να συμπεριληφθούν σε αυτήν την 

απόφαση και να εγκριθούν συμπληρωματικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω  εύρυθμη λειτουργία 

επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Οι συμπληρωματικές  εισηγήσεις έχουν ως εξής: 

1
η
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση   συμπληρωματικού πίνακα  Αποφάσεων αναλήψεων  υποχρέωσης   οικονομικού 

έτους 2017.  

Συμπληρωματικός πίνακας για αποφάσεις αναλήψεων  υποχρέωσης  σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Π.Δ/τος  80/2016 . 

2. Πίνακας αναλήψεων   

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Αποζημίωση   40-7421.0007 

Αποζημιώσεις  σε χρήμα ακινήτων 

επικείμενων πράξης εφαρμογής στο Χαράκι  

(της Κ.Μ. 3589 γαιών Μαλώνας  στην  

συνιδιοκτήτρια Σεβαστή συζ. Παύλου 

Ντυρού το γένος Γεωργίου Γιωργά Μαλλή)   

2.869,13 

2 Αποζημίωση  40-7421.0007 
Αποζημιώσεις  σε χρήμα ακινήτων 

επικείμενων πράξης εφαρμογής στο Χαράκι  

(της Κ.Μ. 3589 γαιών Μαλώνας  στην  

2.869,13 
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συνιδιοκτήτρια  Τουλίτσα συζ. Θεοδώρου 

Τσερδενέ  το γένος Γεωργίου Γιωργά 

Μαλλή)   

3 Αποζημίωση 40-7421.0007 

Αποζημιώσεις  σε χρήμα ακινήτων 

επικείμενων πράξης εφαρμογής στο Χαράκι  

(της Κ.Μ. 3589 γαιών Μαλώνας  στην  

συνιδιοκτήτρια Μαρία συζ. Αλεξάνδρου 

Καλαμπίχη  το γένος Γεωργίου Γιωργά 

Μαλλή)   

2.869,13 

4 Αποζημίωση 40-7421.0007 

Αποζημιώσεις  σε χρήμα ακινήτων 

επικείμενων πράξης εφαρμογής στο Χαράκι  

(της Κ.Μ. 3589 γαιών Μαλώνας  στον 

συνιδιοκτήτη Αντώνιο Γεωργά Μαλλή του 

Γεωργίου)   

2.869,13 

5 Αποζημίωση 40-7421.0007 

Αποζημιώσεις  σε χρήμα ακινήτων 

επικείμενων πράξης εφαρμογής στο Χαράκι  

(της Κ.Μ. 3589 γαιών Μαλώνας  στον 

συνιδιοκτήτη – κληρονόμοι του Σάββα 

Γεωργά – Μαλλή του Γεωργίου )   

2.869,13 

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

προϊσταμένης Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

2
η
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017 

ΣΧΕΤ :  Με τα αιτήματα των Υπηρεσιών . 

ΣΧΕΔΙΑ:1173, 1175, 1176, 1177. 

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

διαβιβάζουμε τα σχετικά συμπληρωματικά  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).  

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 1173 70-6654.0001 Προμήθεια λοιπού υλικού  620,00 

2 1175 00-6715.0003 
Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός Οργανισμός 

Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου) 
 50.000,00 

3 1176 20-6211.0002 

Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, 

παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και 

συμπλήρωση δικτύων, με υπόλογο τον Κυριάκο 

Ανθούλα Προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού 

της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  

 1.006,89 

4 1177 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης 

του Ν.Σ.  του Δήμου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου 

ή των συναδέλφων  Θ. Παπαγεωργίου - Ε. Στάγκα 

και κ. Γιανακκού για λογαριασμό του Δήμου 

Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε 

άλλη  στην Αθήνα για να παραστεί στο 

Ειρηνοδικείο Αθηνών για τη συζήτηση της με 

αριθ. 6248/1-10-2015 αγωγής της ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία ¨ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ  που στρέφεται 

εναντίον του Δήμου Ρόδου από 17/9/2017 εως και 

18/9/2017 .  

 300,00 

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

προϊσταμένης Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/71761/07-09-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Τις με αριθ. πρωτ.: 2/72949/12-09-2017, 2/72952/12-09-2017 συμπληρωματικές εισηγήσεις 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

(Μειοψηφούντων της κας Καραγιάννη Μαρίας και του κου Κασσανή Ευγένιου) 

  
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: 

 

A/A 

ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ ή 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 1163 00-6142.0025 

Αμοιβή για έκδοση βεβαιώσεων για 

ταχογράφους-περιοριστή ταχύτητας-κάρτας 

καυσαερίων και πυροσβεστήρων 

 8.990,00 

2 1164 35-6632.0001 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού  5.000,00 

3 1165 70-6671.0003 
Προμήθειες ανταλλακτικών μεταφορικών 

μέσων για έκτακτες ανάγκες 
 4.588,00 

4 1166 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης 

Τουρισμού Χατζίκου Κωνσταντίνου στην 

έκθεση IFTM  στο Παρίσι από 25/9/2017 έως 

30/9/2017 

 2.200,00 

5 1167 70-6672.0005 

Προμήθειες ανταλλακτικών λοιπών 

μηχανημάτων για έκτακτες ανάγκες  του ΜΕ 

17826 

 2.904,08 

6 1168 70-6672.0005 

Προμήθειες ανταλλακτικών λοιπών 

μηχανημάτων για έκτακτες ανάγκες του ΜΕ 

120294 

 1.923,12 

7 1169 70-6672.0005 

Προμήθειες ανταλλακτικών λοιπών 

μηχανημάτων για έκτακτες ανάγκες ΜΕ 

127324 

 1.934,40 

8 1170 10-6422.0004 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης 

Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών    

Μωραϊτη Βασιλείου  για τις ανάγκες του 

προγράμματος "MOTIVATE"   στην Σιένα 

της Ιταλίας για να συμμετάσχει στην 

συνάντηση εργασίας του έργου από 

27/11/2017 έως και 30/11/2017 

 1.500,00 

9 1171 10-6422.0004 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης  

Μωραϊτου Παρασκευής για τις ανάγκες του 

Προγράμματος ¨ MOTIVATE ¨ στην Σιένα 

της Ιταλίας για να συμμετάσχει στην 

συνάντηση εργασίας του έργου από 

27/11/2017 έως και 30/11/2017   

 

 1.500,00 
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10 1172 70-6264.0004 
Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές Οχημάτων 

- Μηχανημάτων για ΜΕ 17826 
 5.332,00 

11 Αποζημίωση   40-7421.0007 

Αποζημιώσεις  σε χρήμα ακινήτων 

επικείμενων πράξης εφαρμογής στο Χαράκι  

(της Κ.Μ. 3589 γαιών Μαλώνας  στην  

συνιδιοκτήτρια Σεβαστή συζ. Παύλου 

Ντυρού το γένος Γεωργίου Γιωργά Μαλλή)   

2.869,13 

12 Αποζημίωση  40-7421.0007 

Αποζημιώσεις  σε χρήμα ακινήτων 

επικείμενων πράξης εφαρμογής στο Χαράκι  

(της Κ.Μ. 3589 γαιών Μαλώνας  στην  

συνιδιοκτήτρια  Τουλίτσα συζ. Θεοδώρου 

Τσερδενέ  το γένος Γεωργίου Γιωργά 

Μαλλή)   

2.869,13 

13 Αποζημίωση 40-7421.0007 

Αποζημιώσεις  σε χρήμα ακινήτων 

επικείμενων πράξης εφαρμογής στο Χαράκι  

(της Κ.Μ. 3589 γαιών Μαλώνας  στην  

συνιδιοκτήτρια Μαρία συζ. Αλεξάνδρου 

Καλαμπίχη  το γένος Γεωργίου Γιωργά 

Μαλλή)   

2.869,13 

14 Αποζημίωση 40-7421.0007 

Αποζημιώσεις  σε χρήμα ακινήτων 

επικείμενων πράξης εφαρμογής στο Χαράκι  

(της Κ.Μ. 3589 γαιών Μαλώνας  στον 

συνιδιοκτήτη Αντώνιο Γεωργά Μαλλή του 

Γεωργίου)   

2.869,13 

15 Αποζημίωση 40-7421.0007 

Αποζημιώσεις  σε χρήμα ακινήτων 

επικείμενων πράξης εφαρμογής στο Χαράκι  

(της Κ.Μ. 3589 γαιών Μαλώνας  στον 

συνιδιοκτήτη – κληρονόμοι του Σάββα 

Γεωργά – Μαλλή του Γεωργίου )   

2.869,13 

16 1173 70-6654.0001 Προμήθεια λοιπού υλικού  620,00 

17 1175 00-6715.0003 
Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός 

Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου) 
 50.000,00 

18 1176 20-6211.0002 

Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, 

παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση 

και συμπλήρωση δικτύων, με υπόλογο τον 

Κυριάκο Ανθούλα Προϊστάμενο του 

Τμήματος Σχεδιασμού της Δ/νσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  

 1.006,89 

19 1177 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του Ν.Σ.  του Δήμου κ. 

Σαλαμαστράκη Δημητρίου ή των 

συναδέλφων  Θ. Παπαγεωργίου - Ε. Στάγκα 

και κ. Γιανακκού για λογαριασμό του Δήμου 

Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο ή σε 

οποιαδήποτε άλλη  στην Αθήνα για να 

παραστεί στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για τη 

συζήτηση της με αριθ. 6248/1-10-2015 

αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία ¨ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η 

ΕΘΝΙΚΗ  που στρέφεται εναντίον του 

Δήμου Ρόδου από 17/9/2017 έως και 

18/9/2017 .  

 300,00 

 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει όλες τις ανωτέρω αποφάσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, ως 

διατάκτης, όπου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 
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ΘΕΜΑ 3o                                                                   Απόφ. Αρ. 521 / 2017 (Α.Δ.Α.: Ω00ΠΩ1Ρ-ΒΝΜ) 

Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού 

έτους 2017. 

(Εισήγηση Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης με αρ. πρωτ.: 2/71822/07-09-2017) 

 

Τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά από τον Πρόεδρο της Επιτροπής για το 

συγκεκριμένο θέμα «σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού 

προγράμματος οικονομικού έτους 2017», κλήθηκαν να αποφασίσουν σχετικά.
  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/71822/07-09-2017 εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Β.Δ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

(Μειοψηφούντων της κας Καραγιάννη Μαρίας και του κου Κασσανή Ευγένιου) 

 

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

οικονομικού έτους 2017, ως κατωτέρω: 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Μείωση πιστώσεων 

 

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

συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού  δαπάνης 3.700.000,00€, κατά 1.805.986,08 € με 

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

2. Κ.Α 00-6495.0004 και τίτλο «Δαπάνη για πληρωμή ΕΝΦΙΑ» προϋπολογισμού  δαπάνης 700.000 €, 

κατά 200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 10-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 890.000 €, κατά 170.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 15-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 135.600 €, κατά 30.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 15-6631.0002 και τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για το 

πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι 2017» προϋπολογισμού  δαπάνης 8.000 €, κατά 2.000 € με μεταφορά 

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

6. Κ.Α 15-7336.0019 και τίτλο «Αποκατάσταση στεγασμένης εξέδρας γηπέδου Διαγόρα» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 50.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  

7. Κ.Α 30-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 517.450 €, κατά 85.450 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α 30-6142.0027 και τίτλο «Σύνταξη τεχνικού φακέλου για την ένταξη σχολικών μονάδων όλων 

των βαθμίδων στα έργα που εκτελούνται με ΣΔΙΤ» προϋπολογισμού  δαπάνης 26.000 €, κατά 26.000 

€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών 

9. Κ.Α 30-6233.0011 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 

Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
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10. Κ.Α 30-6233.0012 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 

Ατταβύρου» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 

11. Κ.Α 30-6233.0013 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 

Αφάντου» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 

12. Κ.Α 30-6233.0014 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 

Καμείρου» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 

13. Κ.Α 30-6233.0015 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 

Ν. Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 

14. Κ.Α 30-6233.0016 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 

Καλλιθέας» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 

15. Κ.Α 30-6233.0017 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 

Λινδίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 

16. Κ.Α 30-6233.0018 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 

Πεταλουδών» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 

17. Κ.Α 30-6233.0019 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 

Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 

18. Κ.Α 30-6661.0005.0004 και τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε.ΚΑΜΕΙΡΟΥ» προϋπολογισμού  

δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών 

19. Κ.Α 30-6661.0005.0005 και τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ» προϋπολογισμού  

δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών 

20. Κ.Α 30-6661.0005.0007 και τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΦΑΝΤΟΥ» προϋπολογισμού  

δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών 

21. Κ.Α 30-6661.0005.0009 και τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΛΙΝΔΙΩΝ» προϋπολογισμού  δαπάνης 

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

Προμηθειών 

22. Κ.Α 30-6661.0005.0010 και τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού  

δαπάνης 30.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών 

23. Κ.Α 30-6661.0009.0001 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (ΤΖΑΜΙΑ) Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 3.971,04 €, κατά 3.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 

24. Κ.Α 30-6662.0003.0007 και τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 

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

Προμηθειών 

25. Κ.Α 30-6662.0003.0009 και τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ» προϋπολογισμού  δαπάνης 

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

Προμηθειών 

26. Κ.Α 30-6662.0003.0010 και τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ  ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού  

δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών 

27. Κ.Α 30-6662.0008.0001 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 

17.387€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών 

28. Κ.Α 30-6662.0008.0002 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 

10.000€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών 
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29. Κ.Α 30-6662.0008.0003 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» προϋπολογισμού  

δαπάνης 10.000€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών 

30. Κ.Α 30-6662.0008.0004 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 

10.000€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών 

31. Κ.Α 30-6662.0008.0005 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 

10.000€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών 

32. Κ.Α 30-6662.0008.0007 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 

10.000€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών 

33. Κ.Α 30-6662.0008.0009 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ» προϋπολογισμού  δαπάνης 

10.000€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών 

34. Κ.Α 30-6662.0008.0010 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε.  ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού  

δαπάνης 10.000€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών 

35. Κ.Α 30-6662.0001.0001 και τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού  

δαπάνης 31.041,28 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του τμ. Προμηθειών 

36. Κ.Α 30-6662.0001.0007 και τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» προϋπολογισμού  

δαπάνης 10.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 

τμ. Προμηθειών 

37. Κ.Α 30-6662.0001.0009 και τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ» προϋπολογισμού  

δαπάνης 10.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 

τμ. Προμηθειών 

38. Κ.Α 30-6662.0001.0010 και τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του τμ. Προμηθειών 

39. Κ.Α 30-6661.0002.0007 και τίτλο «ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του τμ. Προμηθειών 

40. Κ.Α 30-6661.0002.0009 και τίτλο «ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ» προϋπολογισμού  

δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών 

41. Κ.Α 30-6661.0002.0010 και τίτλο «ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του τμ. Προμηθειών 

42. Κ.Α 35-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 178.600 €, κατά  25.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

43. Κ.Α 40-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 151.000 €, κατά  25.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

44. Κ.Α 45-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 29.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

45. Κ.Α 70-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού Λοιπών Υπηρεσιών» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 441.000 €, κατά 75.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

-Οι μειώσεις των ανωτέρω πιστώσεων γίνονται λόγω του ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν έως το τέλος 

του έτους. 
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Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6121.0001 και τίτλο «Αντιμισθία  Δημάρχου αντιδημάρχων και προέδρου δημοτικού 

συμβουλίου (άρθρο 136 ΔΚΚ)» προϋπολογισμού δαπάνης 480.000 €,  κατά 15.000 € με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α 10-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Διοικητικού -Οικονομικού» 

προϋπολογισμού δαπάνης 4.320.000 €,  κατά 260.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 10-6011.0002 και τίτλο «Χορήγηση ειδικής παροχής του Ν2646/98 αρθρο 22 (επίδομα 

παραπληγίας- τετραπληγίας)» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €,  κατά 2.000 € με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 10-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 223.200 €,  κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 15-6011.0001 και τίτλο «Aποδοχές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 696.000€,  

κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 15-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου χρόνου (Βοήθεια στο σπίτι)» 

προϋπολογισμού δαπάνης 252.000€,  κατά 1.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 15-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 192.450€,  κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α 15-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (Βοήθεια στο Σπιτι)» 

προϋπολογισμού δαπάνης 63.000€,  κατά 1.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

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

προϋπολογισμού δαπάνης 726.000€,  κατά 60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α 35-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 112.800€,  κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

11. Κ.Α 35-6052.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€,  κατά 2.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

12. Κ.Α 40-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πολεοδομίας» 

προϋπολογισμού δαπάνης 609.600€,  κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

13. Κ.Α 40-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 108.000€,  κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

14. Κ.Α 45-6011.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικου» προϋπολογισμού δαπάνης 

122.400€,  κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

15. Κ.Α 45-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου Χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 

18.000€,  κατά 2.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

16. Κ.Α 45-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 5.400€,  κατά 1.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

17. Κ.Α 70-6011.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 

2.100.000€, κατά 160.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

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

δαπάνης 480.000€,  κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  
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19. Κ.Α 70-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 134.400€,  κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

-Οι αυξήσεις των ανωτέρω ΚΑ γίνονται προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας και 

εργοδοτικών εισφορών για ολόκληρο το οικ. έτος 2017. 

 

20. Κ.Α 00-6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» προϋπολογισμού δαπάνης 

10.000 €,  κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Λογιστηρίου. 

21. Κ.Α 00-6495.0014 και τίτλο «'Έξοδα για τέλη είσπραξης προστίμων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.» 

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

έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.  

22. Κ.Α 00-6516.0006 και τίτλο «Χρεωλύσια ΤΠ & Δ απο Δάνεια ΔΕΥΑ» προϋπολογισμού δαπάνης 

300.000 €,  κατά 320.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του  τμ. 

Λογιστηρίου.  

23. Κ.Α 35-6692.0001 και τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα» 

προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, κατά 9.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του  τμ. Προμηθειών.  

24. Κ.Α 40-7421.0001 και τίτλο «Απαλλοτριώσεις από πράξεις αναλογισμού για ρυμοτομούμενα από 

σχέδιο πόλης» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000 €, κατά 1.785.986,08 € με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6142.0001 και τίτλο «Αμοιβή ελεγκτικών εταιρειών για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως 2016 (Ορκωτοί Λογιστές)» προϋπολογισμού  δαπάνης 9.920 €, 

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

2. Κ.Α 00-6142.0003 και τίτλο «Αμοιβή ελεγκτικών εταιρειών διαχειριστικής περιόδου 

2017(Ορκωτοί Λογιστές)» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

3. Κ.Α 15-6142.0001 και τίτλο «Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης στην προετοιμασία υποβολής 

προτάσεων στην ΕΓΣΔΙΤ για την ένταξη σχολικών μονάδων, όλων των βαθμίδων, του Δήμου Ρόδου 

στα έργα που εκτελούνται με ΣΔΙΤ» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.800 €, με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

4. Κ.Α 15-7331.0005 και τίτλο «Μόνωση του κτιρίου του συλλόγου τρίτης ηλικίας Κρεμαστής» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 7.270 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, για την προστασία της πλάκας – κελύφους του κτιρίου 

προς αποφυγή διάβρωσης του οπλισμού της και για λόγους υγιεινής (εμφάνιση υγρασίας).  

5. Κ.Α 15-7336.0002 και τίτλο «Αποκαταστάσεις στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα – Α’ Φάση» 

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

της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. 

6. Κ.Α 30-7333.0011 και τίτλο «Αποκατάσταση οδοστρωσίας αγροτικών δρόμων στη Δ.Ε. Νότιας 

Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 40.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, λόγω των φθορών που έχουν υποστεί.  

7. Κ.Α 70-7131.0001 και τίτλο «Προμήθεια μικρού φορτηγού τετράτροχου με ανατρεπόμενη 

καρότσα» προϋπολογισμού  δαπάνης 25.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. 

8. Κ.Α 70-7411.0001 και τίτλο «Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων και υποστήριξης διαδικασιών για το 

Εθνικό Θέατρο Ρόδου.» προϋπολογισμού  δαπάνης 40.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. 
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ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 423.000 €, κατά 75.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α 20-6243.0001 και τίτλο «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση μηχανήματος έργου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 61.104,33€, κατά 40.603,01 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

3. Κ.Α 20-6244.0001 και τίτλο «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 221.918,67€, κατά 128.712,02 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

4. Κ.Α 20-6277.0005 και τίτλο «Αποκομιδή–μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ,σάρωση(μηχανική και 

χειρονακτική), χορτοκοπή - κλαδοκοπή(μηχανική και χειρονακτική)καθώς και αποκομιδή και 

διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 

4.210.000 €, κατά 1.338.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού. 

-Οι μειώσεις των ανωτέρω πιστώσεων γίνονται λόγω του ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν έως το τέλος 

του έτους. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 1.582.315,03€ 

 

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 3.049.578,01€, κατά 

1.582.315,03€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 1.582.315,03€  

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α  1694.0004  και τίτλο «Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής χρήσης αιγιαλού-

παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- Δημοπρασίες ΕΤΑΔ» προϋπολογισμού δαπάνης 

300.000 € κατά 275.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 275.000 € 

 

 

Αύξηση πιστώσεων  

 

1. Κ.Α. 1699.0006 και τίτλο «Έσοδο από παρακράτηση Δανείου της ΔΕΥΑ Ρόδου.» προϋπολογισμού 

δαπάνης  360.000 €  κατά 260.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού  

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 1519.0010 και τίτλο «Πρόστιμα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος                          

(ΦΕΚ 1723/Β’/18-5-2017)» προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της του τμ. Προσόδων. 

2. Κ.Α 1519.0011 και τίτλο «Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την 

προστασία των ζώων από την εκμετάλευση ή την χρησιμοποίηση τους (Ν 4483 άρ.54, παρ 6 & 7)» 
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προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

του τμ. Προσόδων. 

3. Κ.Α 2212.0008 και τίτλο «Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την 

προστασία των ζώων από την εκμετάλευση ή την χρησιμοποίηση τους (Ν 4483 άρ.54, παρ 6 & 7)» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

του τμ. Προσόδων. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 275.000 € 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 70-6233.0005.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση 

βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 

€, κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 

Προστασίας. 

2. Κ.Α 70-6233.0005.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση 

βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 €, 

κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 

Προστασίας. 

3. Κ.Α 70-6233.0005.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση 

βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 €,  

κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 

Προστασίας. 

4. Κ.Α 70-6233.0005.0004 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση 

βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 €, 

κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 

Προστασίας. 

5. Κ.Α 70-6233.0005.0005 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση 

βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 €, κατά 

15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 

Προστασίας. 

6. Κ.Α 70-6233.0005.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση 

βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ » προϋπολογισμού  δαπάνης 

15.000 €, κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. 

Πολιτικής Προστασίας. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 90.000 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 70-6262.0001 και τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 74.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 70-7134.0005 και τίτλο «Προμήθεια εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων και 

εφαρμογών για τη διαχείριση κινδύνων και καταστροφών από δασικές πυρκαγιές                              » 

προϋπολογισμού  δαπάνης 39.000 €, κατά 15.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 90.000 € 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  624.595,70 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται 

κατά 168.540  €  και  το τελικό αποθεματικό είναι 456.055,70 € 
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Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 

 

ΕΣΟΔΑ 227.039.143,31 

ΕΞΟΔΑ 226.583.087,61 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 456.055,70 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4o                                                                     Απόφ. Αρ. 522 / 2017 (Α.Δ.Α.: ΩΙ6ΜΩ1Ρ-ΥΣ2) 

Κατάρτιση όρων και έγκριση μελέτης για την διεξαγωγή πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού 

για την «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών Παιδικών Σταθμών Δ.Ε. Ρόδου, Δυτικής Ρόδου 

(Δ.Ε. Ιαλυσού, Πεταλουδών, Καμείρου, Αταβύρου και Ανατολικής Ρόδου (Δ.Ε. Καλλιθέας, 

Αφάντου, Αρχαγγέλου, Λίνδου, Νότιας Ρόδου). 

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

2/71468/07-09-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/71468/7-9-2017, ως εξής:   . 

«Θέμα :  Κατάρτιση όρων και  Έγκριση  μελέτης,   για τη διεξαγωγή  πρόχειρου συνοπτικού   

διαγωνισμού για τη «Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών Παιδικών Σταθμών Δ.Ε. Ρόδου, Δητικής 

Ρόδου (Δ.Ε. Ιαλυσού, Πεταλουδών, Καμείρου, Αταβύρου) και Ανατολικής Ρόδου (Δ.Ε. Καλλιθέας, 

Αφάντου, Αρχαγγέλου, Λίνδου, Ν. Ρόδου)» 

 Παρακαλούμε όπως: 

Να προβείτε στην  έγκριση της μελέτης και τη κατάρτιση των όρων της διακήρυξης  για την 

προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών Παιδικών Σταθμών Δ.Ε. Ρόδου, Δυτικής Ρόδου (Δ.Ε. Ιαλυσού, 

Πεταλουδών, Καμείρου , Αταβύρου) και Ανατολικής Ρόδου (Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, 

Λίνδου, Ν. Ρόδου)» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Σάββα Διακοσταματίου) 

 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 του τμήματος προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/71468/7-9-2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους για τη διεξαγωγή πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού 

για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών Παιδικών Σταθμών Δ.Ε. Ρόδου, Δυτικής Ρόδου ((Δ.Ε. 

Ιαλυσού, Πεταλουδών, Καμείρου, Αταβύρου) και Ανατολικής Ρόδου (Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου, 

Αρχαγγέλου, Λίνδου, Ν. Ρόδου) ως εξής:    

  «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.955,49€, με κριτήριο 

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

προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών 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.   
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

ισχύει.  

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

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

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

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

ισχύει.  

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

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

13.Την 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.  

14. 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 

15. 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. 

16. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  

17REQ001823259.  

17. 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€. 

18. Το ΕΓΚΕΚΡIΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  

17REQ001840758. 

19. Τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δημου Ρόδου για την συγκεκριμένη προμήθεια. 
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ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου 

για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τους παιδικούς σταθμούς, για το έτος 2017, 

προϋπολογισμού 59.955,49 ευρώ (πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα πέντε ευρώ και 

σαράντα εννέα λεπτά ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους Κωδικούς Αριθμούς 

Εξόδου (Κ.Α. 15-7133.0008.0001) «προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών Δ.Ε. 

Ρόδου, ( Κ.Α. 15-7133.0008.0002) προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών Δυτικής 

Ρόδου (Δ.Ε. Ιαλυσού, Πεταλουδών, Καμείρου, Αταβύρου),  (Κ.Α. 15-7133.0008.0003) προμήθεια 

ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών Ανατολικής Ρόδου (Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου, 

Αρχαγγέλου, Λίνδου, Ν. Ρόδου) του Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για όλες τις ομάδες, ή για κάθε ομάδα χωριστά, με την απαραίτητη 

προϋπόθεση η προσφορά να περιλαμβάνει όλα τα είδη της κάθε ομαδας,  με βάση την μελέτη του 

διαγωνισμού και τους κάτωθι πίνακες: 
     

ΟΜΑΔΑ 1 

Α/Α 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

 ΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ 177,00 € 2 354,00 € 

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

3 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΙ 

ΦΟΥΡΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ      ΤΕΜ 

2.556,00 € 2 5.112,00 € 

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

5 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ  ΠΙΑΤΩΝ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   

52,5*55,5*71,5 ΤΕΜ 

1.516,00 € 2 3.032,00 € 

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

7 

ΨΥΓΕΙΟ   ΘΑΛΑΜΟΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ME MHXANH 

ME ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ ΤΕΜ 

1.809,00 € 1 1.809,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 11.261,00 € 

  ΦΠΑ 24% 2.702,64 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 13.963,64 € 

      

 

 

 

    

 

                                                                                           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 39,00 € 4 156,00 € 

2 MULTI  600 WATT ΤΕΜ 21,00 € 8 168,00 € 

3 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 1,7 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜ 18,00 € 8 144,00 € 

4 ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ 1000 WATT ΤΕΜ 104,00 € 6 624,00 € 

5 ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ 500 WATT ΤΕΜ 32,00 € 8 256,00 € 

6 ΡΑΔΙΟ CD  ΜΕ USB ΤΕΜ 56,00 € 16 896,00 € 

7 Σακούλες Ηλεκτρικής σκούπας ΤΕΜ 10,80 € 100 1.080,00 € 

8 Σκούπα Ηλεκτρική ΤΕΜ 130,63 € 5 653,15 € 

9 ΦΑΞ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΕΜ 113,00 € 7 791,00 € 

10 Φαρδύ πέλμα σκούπας ΤΕΜ 14,52 € 5 72,60 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.840,75 € 

  Φ.ΠΑ 24% 1.161,78 € 

  
 ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 6.002,53 € 
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ΟΜΑΔΑ 3 

 

Α/Α 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΡΟΔΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

 

ΕΤΡΗΣΗ

Σ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ανοξείδωτος καπναγωγός Φ250 1Μ ΤΕΜ 26,10 € 3 78,30 € 

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

3 Επαγγελματικό Πλυντήριο Πιάτων 52,5X55,5X71,5 ΤΕΜ 1.516,00 € 2 3.032,00 € 

4 Επιτοίχιο στήριγμα απλό Φ250 ΤΕΜ 10,80 € 3 32,40 € 

5 
Ηλεκτρικό μαγειρίο με 4 εστίες και ηλεκτρικό φούρνο 

60X60X90 
ΤΕΜ 1.971,00 € 1 1.971,00 € 

6 
Ηλεκτρικό μαγειρίο με 4 εστίες και ηλεκτρικό φούρνο 

80X86X86 
ΤΕΜ 2.556,00 € 1 2.556,00 € 

7 Καμπύλη ανοξείδωτη 90 Φ250 ΤΕΜ 31,50 € 2 63,00 € 

8 Καπέλο προστασίας Φ250 ΤΕΜ 31,50 € 1 31,50 € 

9 Καταψύκτης 295 L ΤΕΜ 285,00 € 1 285,00 € 

10 Μοτέρ εξαερισμού ΤΕΜ 189,00 € 1 189,00 € 

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 36,00 € 1 36,00 € 

14 Φίλτρα  ΙΝΟΧ  για φούσκα ΤΕΜ 45,00 € 2 90,00 € 

15 Χοάνη απαγωγής οισμών 1 M ΤΕΜ 315,00 € 1 315,00 € 

16 Ψυγείο επαγγελματικό 70Χ81Χ208CM ΤΕΜ 1.224,00 € 1 1.224,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 
10.838,42 

€ 

  Φ.ΠΑ 24% 2.601,22 € 

  
 ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

13.439,64 

€ 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4 

 

Α/Α 
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

 ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 DVD Player ΤΕΜ 47,58 € 4 190,32 € 

2 Ασύρματο τηλέφωνο ΤΕΜ 19,27 € 1 19,27 € 

3 Ασύρματο τηλέφωνο μεγάλης εμβέλειας ΤΕΜ 72,58 € 4 290,32 € 

4 Βραστήρας 1,7L ΤΕΜ 24,11 € 5 120,55 € 

5 Κουζίνα οικιακής χρήσεως85Χ60Χ60 (ΥΧΠΧΒ) ΤΕΜ 297,00 € 1 297,00 € 

6 Κουζινομηχανή ΤΕΜ 104,00 € 5 520,00 € 

7 Μίξερ Χειρός ΤΕΜ 25,80 € 5 129,00 € 

8 Πολυκόπτης Multi Plus Κοπτήριο ΤΕΜ 21,80 € 9 196,20 € 

9 Σακούλες Ηλεκτρικής σκούπας ΤΕΜ 10,80 € 73 788,40 € 

10 Σκούπα Ηλεκτρική ΤΕΜ 130,63 € 5 653,15 € 

11 Τηλεόραση 43'' ΤΕΜ 241,12 € 4 964,48 € 

12 Τηλεφωνικές συσκευές ΤΕΜ 21,00 € 4 84,00 € 

13 Φαξ με ασύρματο τηλέφωνο ΤΕΜ 112,00 € 3 336,00 € 

14 Φαρδύ πέλμα σκούπας ΤΕΜ 14,52 € 5 72,60 € 

15 Φορητά CD player ΤΕΜ 44,35 € 14 620,90 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 5.282,19 € 

  Φ.ΠΑ 24% 1.267,73 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
6.549,92 € 
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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 2.556,00 € 2 5.112,00€ 

2 
Ψυγείο πάγκος συντήρηση.Διαστάσεις 

1880*600*850 
ΤΕΜ 1.278,00 € 1 1.278,00€ 

3 

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

ισχύς  3500W  Χωρητικότητα BOILER   

2,6LT.    Τάση    230V  Κάνιστρο   

450*450mm   

ΤΕΜ 1.516,00 € 2 3.032,00€ 

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 10.915,00 € 

  ΦΠΑ 24% 2.619,60 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  13.534,60 € 

 

ΟΜΑΔΑ 6 

Α/Α 

ΟΙΚΙΑΚΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ   

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Φούρνος Μικροκυμάτων 

Μηχανικός  20Lt  
ΤΕΜ 53,00 € 1 53,00 € 

2 
DVD Player -Οθόνη LED - Θύρα 

USB 2.0 
ΤΕΜ 47,58 € 4 190,32 € 

3 
Ασύρματο  τηλέφωνο  μεγάλης  

εμβέλειας 
ΤΕΜ 72,58 € 1 72,58 € 

4 Βραστήρας 1,7L ΤΕΜ 24,11 € 3 72,33 € 

5 Μεγάλο  (ΦΑΡΔΥ) πέλμα σκούπας ΤΕΜ 14,50 € 11 159,50 € 

6 

Μηχάνημα Fax-Πολυλειτουργικό 

Μηχάνημα Laser-Μέγεθος 

Χαρτιού: A4 

ΤΕΜ 218,00 € 1 218,00 € 

7 
Μίξερ Χειρός 5 ταχύτητες  Ισχύς: 

500 W 
ΤΕΜ 25,80 € 8 206,40 € 

8 
Πολυκόπτης Multi Plus Κοπτήριο  

Πολύ δυνατό: 500W 
ΤΕΜ 21,80 € 8 174,40 € 

9 
Πολυμίξερ-Κουζινομηχανή  

Γυάλινο μπλέντερ 1,2 λίτρων 
ΤΕΜ 184,67 € 1 184,67 € 

10 Σακούλες σκούπας ΤΕΜ 10,80 € 85 918,00 € 

11 

ΣΚΟΥΠΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  απόδοση 

1300 watt κατανάλωση 

1100watts.Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 

418 x 382 x 652 mm 

ΤΕΜ 131,00 € 9 1.179,00 € 

12 

ΣΚΟΥΠΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ απόδοση 

2000watt κατανάλωση 

1300watts.Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 

418 x 382 x 694 mm 

ΤΕΜ 184,00 € 2 368,00 € 

13 
Σταθερό τηλέφωνο-Μεγάλη οθόνη 

-Αναγνώριση  κλήσεων 
ΤΕΜ 21,00 € 1 21,00 € 

14 
Τηλεόραση LED Μέγεθος Οθόνης: 

32'' 
ΤΕΜ 159,67 € 2 319,34 € 

15 
ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟ CD Φορητό 

Ράδιο-CD/MP3 Υποδοχή USB 
ΤΕΜ 44,35 € 18 798,30 € 
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16 
ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟ CD Φορητό 

Ράδιο-CD/MP3 Υποδοχή USB 
ΤΕΜ 69,00 € 3 207,00 € 

17 
Φουρνάκι-Κουζινάκι 

Χωρητικότητα 28 lt 
ΤΕΜ 72,00 € 1 72,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 5.213,84 € 

  ΦΠΑ 24% 1.251,32 € 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.465,16 € 

 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου , την ………….. και ώρα 

10:00π.μ. στο κτίριο του τμήματος Προμηθειών, επί της οδού Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ. 85 100 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά ενώπιον της επιτροπής την 

……………………… και ώρα 10:00π.μ. ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας 

διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την ……….. και ώρα 14:00 μ.μ.. Προσφορά που κατατίθεται 

μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να 

αποσφραγιστεί.  

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο 

Δήμο Ρόδου επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

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

παραρτήματά της και τη μελέτη , που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος 

 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

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

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

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετεχόντων στο 

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

Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή 

μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή 

της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

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

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

Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

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

2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  www. rhodes.gr.  

3. στο ΚΗΜΔΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση στην διακήρυξη μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ρόδου.  Οι 

παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον 

διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Δήμο Ρόδου και να ζητήσουν 

νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το 

αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

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

τηλ:22410-77728,2241035445,fax:22410-39780, Email:elenimar67@hotmail.com 
Συνοπτικά Στοιχεία  

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Συνοπτικός 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γραφείο τμήματος προμηθειών 

Καποδιστρίου 3-5 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών 

Δήμου Ρόδου 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

59.955,49€ με ΦΠΑ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Έως τη λήξη της σύμβασης 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2017 

(συν τυχόν παράταση)  

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

Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 

20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος 

φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής αξίας. 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ10Ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ11Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ12Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ13Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ14Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟ15Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  

ΑΡΘΡΟ17Ο:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 19:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» . ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 
ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  
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(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή 

διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 

την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη 

προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου, το αργότερο μέχρι 

και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την …………….. και 

ώρα 14:00 μ.μ.. ή  να την καταθέσουν  ενώπιον της επιτροπής την …………….. και ώρα 

10:00π.μ. στο κτίριο του Τμήματος Προμηθειών, επί της οδού Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ. 85 100. 

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο  Δήμο  έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα 

επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 92 

του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα 

στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας 

του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία 

αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 

οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην 

επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες 

έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες 

ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 

αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, 

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε 

άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα.  

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 
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γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
1
 (Α' 188).  

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 05-10-61. 

Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 

53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

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
2
. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε 

καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:            

                     

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 

οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά 

συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος 

παραρτήματος (αρ.94 του Ν.4412/16). 

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 

του παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16) . 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
   : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους 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,  

                                                 
1παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  

2 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
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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 ).»  

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 

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. 

- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο οικονομικός φορέας να είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. 

-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 

κατωτέρω : 

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

στην οποία : 

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

προσφοράς (120 ημέρες) 

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

οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

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

Β) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
3 4

 του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 , 

που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...). και συμπληρώνεται   

                                                 
3 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 
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,(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ
5
 και Δ

6
 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ 

)  ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από 

τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης  

Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)υπογράφεται  
7
 και  υποβάλλεται 

8
από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί    :    

Σημείωση: Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης -Τ.Ε.Υ.Δ-  περί 

μη έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

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

Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

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

Διοικητικού Συμβουλίου.  

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 

τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα 

όσα αναφέρονται στη μελέτη. 

                                                                                                                                                         
4 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)  Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική 

προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ 

του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η 

συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235 

5 Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  

6 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

7(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση υπογραφής 

του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 

8Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ) Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς  

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, 

πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).  

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.  

3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων , 
οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά 

ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις 

ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και 
τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για 

καθένα από αυτούς.  

4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε 
μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.  

5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) 

οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει 
υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του 

ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους15 . Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες 
στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους . Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα 

ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης 
εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες 

των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 

 6) 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, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει το 

ίδιο ΤΕΥΔ  , σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των 

διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 7) Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥΔ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο 

ΤΕΥΔ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της 

απαιτούμενης υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου διαβίβασης.  
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Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 

τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως 

φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ    με συμπλήρωση  από  τους 

συμμετέχοντες των  εντύπων  των   οικονομικών προσφορών που επισυνάπτονται στη μελέτη.          

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα. 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές 

υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς κατισχύουν τα 

αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση 

της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται 

αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η οικονομική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το 

αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να 

διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

αρ.88 του ν.4412/16.  

ΑΡΘΡΟ 7
Ο
  : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1.Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας 

του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν 

από αυτούς .  

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και 

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, 

δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  
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Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι 

φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός 

από τα prospectus).  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, 

αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς 

ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί 

παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών) 

με τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί 

ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες 

θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

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

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

φορέα. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

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

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο
  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η   Οικονομική Επιτροπή
9
  

του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) ημερών
10

, σε 

σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα παρακάτω 

δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται 

και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016: 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

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

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

73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

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

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

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

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

                                                 
9 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

10 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1). 
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Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

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

αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

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

Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

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

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

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

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

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

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

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

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

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης. 

(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  καθώς   και τις 

μεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο 

νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού 

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, 

για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο 

διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το 

καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  
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 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση 

Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

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

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

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

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

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

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

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

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

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

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

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

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

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

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

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 

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

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

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

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

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

αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

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

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

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

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

ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

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

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

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

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

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

πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην  Οικονομική Επιτροπή
11

 για τη 

λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα 

του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του 

άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

                                                 
11 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου η της Δημοτικής Επιχείρησης  
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Ο δήμος ( μέσω του τμήματος προμηθειών ) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

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

ΑΡΘΡΟ 9
ο
  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

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

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

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

106 του Ν.4412/16. 

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

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

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

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

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

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

αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

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

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

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,   προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση 

καλής εκτέλεσης. 

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

Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, 

με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 

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

συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

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

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι και τις 31/12/2017 και μπορεί να 

προβλέπεται παράταση της σύμβαση έως 30/04/2018. 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της 

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
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κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 

202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 

όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

ΑΡΘΡΟ 13
ο
  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την 

προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΑΕΠ, η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠ διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον 

εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
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β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο
12

  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( 

Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων 

αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται 

αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), 

και θα ισχύει για έξι (6) μήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, 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 

εκτός Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της 

υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

                                                 
12 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) 

ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους 

κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο , προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να 

κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που 

απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην 

Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, 

εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο μεταφορέας στην Υπηρεσία 

κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά 

τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα 

μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να 

αναφύονται μεταξύ τους. 
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ΑΡΘΡΟ 20
ο
  : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή 

διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή 

κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος 

(εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, 

με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του 

τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως 

καλύτερη τεχνική προσφορά. 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν 

4412/16 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 
- Ονομασία: Δήμος ρόδου 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πλατεία Ελευθερίας 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ελένη Μαράκα 

- Τηλέφωνο: 22410-77728 

- Ηλ. ταχυδρομείο: elenimar67@hotmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.rhodes.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[39710000-2] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6265] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [6] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
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Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση
iii

; 

[……]πολύ μικρή          [……]μικρή 

[……]μεσαία 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 

με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 

τον σκοπό …): 

[……] 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
iv
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
v
· 

2. δωροδοκία
vi,vii

· 

3. απάτη
viii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
ix
· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
x
· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xi
. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
xii

 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[……..] Ναι         [……….] Όχι 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xiii

 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
xiv

, στην 

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή 

των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
xv

 

[……][……][……] 

 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

 

Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xvi

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι  [] Όχι 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι 

– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
xvii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
xviii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές):    

 

Ημερομηνία Τόπος Υπογραφή(ές) 

   
 

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

αριθ. 470/2017 (ΑΔΑ: 7247Ω1Ρ-60Θ), που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις  στους σχετικούς  Κ.Α. 

15-7133.0008.0001, 15-7133.0008.0002 , 15-7133.0008.0003 που έχουν επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως 

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

2/100018/0026/2016.  

 

 

ΘΕΜΑ 5o                                                                   Απόφ. Αρ. 523 / 2017 (Α.Δ.Α.: 7ΦΡΩΩ1Ρ-ΔΞΑ) 

Έγκριση του πρακτικού (οικονομικές προσφορές) και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του 

Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις Δομές του 

Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας ΔΟΠ. 

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

2/71664/07-09-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/71664/7-9-2017, ως εξής:   . 
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«Θέμα :   Έγκριση  του πρακτικού (οικονομικές προσφορές  ) και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών  

του Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού  διαγωνισμού     για την  προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές  

του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  ΔΟΠ 

   Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του   συνημμένων  πρακτικών  της επιτροπής για 

οικονομικές προσφορές και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών  του Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού  

διαγωνισμού     για την  προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές  του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού 

Οργανισμού Πρόνοιας  ΔΟΠ». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Σάββα Διακοσταματίου) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΙΙ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμήθειας: 

Προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές  του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  

ΔΟΠ », ενδεικτικού προϋπολογισμού  τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι έξι ευρώ 

και εικοσι ένα λεπτά (387.526,21 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, ημέρα Τρίτη 05 του μηνός Σεπτεμβρίου  του 

έτους 2017  και ώρα 11:00 π.μ.  οι παρακάτω: 

Αφαντενός Νικόλαος, μόνιμος Υπάλληλος του    Τμήματος προμηθειών , ως Πρόεδρος   

Αντωνάτος Γεράσιμος , μόνιμος Υπάλληλος, Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών  Δ. Ρόδου, ως 

μέλος   

Κανάκας Εμμανουήλ, μόνιμος Υπάλληλος, του Τμήματος Προμηθειών Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για τις προμήθειες του Δήμου 

, σύμφωνα με την με αριθμό 20/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ 

:6ΖΛΙΩ1Ρ-0ΘΦ), της οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό386/2017  απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ : (661ΚΩ1Ρ-7Λ1),  συνήλθαμε στα γραφεία του Τμήματος 

Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 2ου Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές  του Δήμου Ρόδου και του 

Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  ΔΟΠ », 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 ηλεκτρονικό άνοιγμα των οικονομικών  προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και με βάση το πρακτικό της 18ης του 

Μηνός Αυγούστου που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμό 504/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

και αναρτήθηκε στη κεντρική σελίδα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ αποφασίστηκαν τα εξής   

Να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς ) η ΑΛΑΦΑΚΗ 

ΖΩΗ για τις ομάδες 7Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ, 7Β ΕΙΔΗ 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ, 14Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, 

ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ, 14Β ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ 

ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ, 15 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ και 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ  ΔΟΠ με Φ.Π.Α. 24%, 16 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ και 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ με Φ.Π.Α.13%,  , 22Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ  

ΔΟΠ και 22Β ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ  ΔΟΠ 

Να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς )η εταιρεία 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ για τις ομάδες 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ με Φ.Π.Α. 13%, 2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΗΜΟΥ με Φ.Π.Α. 24%,  8 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ με Φ.Π.Α. 13%  και 9 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ 

ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ με Φ.Π.Α. 24% 
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Να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς ) η εταιρεία  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε .  για τις ομάδες 3<< ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ, 3Α<< ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ, 10Α << 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ >>, 10Β << ΕΙΔΗ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ >> , 17Α<< ΕΙΔΗ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ  >>,  και 17Β << ΕΙΔΗ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ  >>, 

Να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς ) η εταιρεία 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ Α.Ε  .  για τις ομάδες 4 ΕΙΔΗ 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ   ,11 << ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ 

ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ>>, 18 <<ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  

ΔΟΠ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ με Φ.Π.Α. 13%  >>:  και 19<<<ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  

ΔΟΠ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ  με Φ.Π.Α. 24%>> 

Με βάση τα ανωτέρω η επιτροπή άνοιξε τις κάτωθι Οικονομικές προσφορές : 

ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα :70042 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα :70215 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα :69873 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ Α.Ε με αύξοντα αριθμό 

προσφοράς στο σύστημα :70600 

Η επιτροπή μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο των  οικονομικών  προσφορών για τη προμήθεια 

διαπίστωσε τα παρακάτω: 

Η προσφορά της ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα : 70042 ήταν η εξής: 

ΟΜΑΔΑ 7 Α ΕΙΔΗ ΟΠΟΡΩΠΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αγγούρια τεμ. 2500 0,58 € 1.450,00 € 

2 Αχλάδια κιλό 1500 2,04 € 3.060,00 € 

3 Δεματικά τεμ. 1209 0,35 € 423,15 € 

4 Καρότα κιλό 800 1,37 € 1.096,00 € 

5 Κολοκυθάκια κιλό 500 2,10 € 1.050,00 € 

6 Κρεμμύδια ξερά κιλό 1100 0,66 € 726,00 € 

7 Λάχανο κιλό 2000 0,75 € 1.500,00 € 

8 Λεμόνια κιλό 1000 1,15 € 1.150,00 € 

9 Μανταρίνια κιλό 800 1,55 € 1.240,00 € 

10 Μαρούλια τεμ. 500 0,49 € 245,00 € 

11 Μελιτζάνες κιλό 200 2,04 € 408,00 € 

12 Μήλα στάρκιν κιλό 3000 1,48 € 4.440,00 € 

13 Μπανάνες κιλό 2700 1,60 € 4.320,00 € 

14 Κρεμμυδάκια χλωρά τεμ  100 0,35 € 35,00 € 

15 Ντομάτες κιλό 2800 1,64 € 4.592,00 € 

16 Πατάτες κιλό 8000 0,74 € 5.920,00 € 

17 Πιπεριές  κιλό 150 2,04 € 306,00 € 

18 Πορτοκάλια μέρλιν κιλό 1700 1,11 € 1.887,00 € 
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19 Σκόρδα κιλό 65 4,82 € 313,30 € 

ΣΥΝΟΛΟ 34.161,45 € 

ΦΠΑ 13% 4.440,99 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 38.602,44 € 

Ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την 

ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό 

Δωδεκανήσου. Η προσφορά της Αλαφάκης Ζωής είναι μοναδική γίνεται δε αποδεκτή διότι το 

ποσοστό έκπτωσης είναι το ίδιο με τη σύμβαση του 2016. 

ΟΜΑΔΑ 7Β ΕΙΔΗ ΟΠΟΡΩΠΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Καρπούζια κιλό 2732 0,71 € 1.939,72 € 

2 Πεπόνι κιλό 1300 1,28 € 1.664,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3.603,72 € 

ΦΠΑ 13% 468,48 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.072,20 € 

Ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την 

ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό 

Δωδεκανήσου Η προσφορά της Αλαφάκης Ζωής είναι μοναδική γίνεται δε αποδεκτή διότι το ποσοστό 

έκπτωσης είναι το ίδιο με τη σύμβαση του 2016. 

ΟΜΑΔΑ 14 Α 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αγγούρια τεμ. 164 0,58 € 95,12 € 

2 Αχλάδια κιλό 142 2,04 € 289,68 € 

3 Δεματικά τεμ. 50 0,35 € 17,50 € 

4 Καρότα κιλό 75 1,37 € 102,75 € 

5 Κολοκυθάκια κιλό 80 2,10 € 168,00 € 

6 Κρεμμύδια ξερά κιλό 130 0,66 € 85,80 € 

7 Λάχανο κιλό 30 0,75 € 22,50 € 

8 Λεμόνια κιλό 70 1,15 € 80,50 € 

9 Μανταρίνια κιλό 85 1,55 € 131,75 € 

10 Μαρούλια τεμ. 90 0,49 € 44,10 € 

11 Μελιτζάνες κιλό 70 2,04 € 142,80 € 

12 Μήλα στάρκιν κιλό 140 1,48 € 207,20 € 

13 Μπανάνες κιλό 198 1,60 € 316,80 € 

14 Κρεμμυδακια Χλωρά τεμ  50 0,35 € 17,50 € 

15 Ντομάτες κιλό 100 1,64 € 164,00 € 

16 Πατάτες κιλό 110 0,74 € 81,40 € 

17 Πιπεριές  κιλό 50 2,04 € 102,00 € 

18 Πορτοκάλια μέρλιν κιλό 100 1,11 € 111,00 € 

19 Σκόρδα κιλό 25 4,82 € 120,50 € 



   

 48 

ΣΥΝΟΛΟ 2.300,90 € 

ΦΠΑ 13% 299,12 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.600,02 € 

Ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την 

ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό 

Δωδεκανήσου. Η προσφορά της Αλαφάκης Ζωής είναι μοναδική γίνεται δε αποδεκτή διότι το 

ποσοστό έκπτωσης είναι το ίδιο με τη σύμβαση του 2016. 

ΟΜΑΔΑ 14 Β 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Καρπούζια κιλό 136 0,71 € 96,56 € 

2 Πεπόνι κιλό 108 1,28 € 138,24 € 

ΣΥΝΟΛΟ 234,80 € 

ΦΠΑ 13% 30,52 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 265,32 € 

Ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την 

ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό 

Δωδεκανήσου. Η προσφορά της Αλαφάκης Ζωής είναι μοναδική γίνεται δε αποδεκτή διότι το 

ποσοστό έκπτωσης είναι το ίδιο με τη σύμβαση του 2016. 

ΟΜΑΔΑ 15 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αγγουράκι τουρσί 5κιλ. τεμ 50 5,40 270,00 

2 Αλάτι 12,50κιλ. τεμ 60 10,50 630,00 

3 Αλάτι 500γρ τεμ 72 0,45 32,40 

4 Αλεύρι μαλακό για όλες τις χρήσεις χύμα κιλό 300 1,10 330,00 

5 Αλεύρι φαρίνα 500γρ. τεμ 216 0,90 194,40 

6 Ανάμεικτα λαχανικά κατεψυγμένα κιλό 300 2,20 660,00 

7 Αρακάς κατ. χύμα κιλό 488 2,20 1.073,60 

8 Αρακάς κατ.(συσκ.1kg) τεμ. 150 1,80 270.00 

9 Αυγά καρτέλα 30 τεμ. καρτ. 180  6,00 1.080,00 

10 Βούτυρο 2κιλ. τεμ 150 8,35 1.252,50 

11 Γάλα εβαπορέ 410γρ. τεμ 1.400 0,90 1.260,00 

12 Γαλοπούλα βραστή  κιλό  10 12,95 129,50 

13 Δάφνη 250γρ τεμ 10 2,40 24,00 

14 Δεντρολίβανο 500γρ τεμ 10 4,30 43,00 

15 Δημητριακά  1κιλ. τεμ 180 5,50 990,00 

16 Δυόσμος 500γρ. τεμ 30 3,20 96,00 

17 Ζάχαρη άσπρη 1κιλ. κιλό 300 1,10 330,00 

18 Ζελέ  200γρ.διαφορ.γεύσεις τεμ. 240 1,65 396,00 

19 Ζελεδάκια διάφορες γεύσεις  κιλό  8 7,95 63,60 

20 Ζυμαρικά αστεράκι 500γρ τεμ 240 0,90 216,00 
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21 Ζωμός κότας  4κιλ. τεμ 12 32,00 384,00 

22 Θυμάρι 500γρ τεμ 10 5,30 53,00 

23 Κακάο 125γρ. τεμ 72 1,45 104,40 

24 Κανέλα σκόνη 500γρ τεμ 30 3,60 108,00 

25 Κορν φλάουρ 200γρ τεμ. 24 0,90 21,60 

26 Κορν φλάουρ χύμα κιλό 150 1,40 210,00 

27 Κρέμα άνθος αραβοσίτου βανίλια 43γρ. τεμ 240 0,45 108,00 

28 Κριθαράκι  μέτριο 500ρ τεμ 1.680 0,90 1.512,00 

29 Κύμινο 100γρ. τεμ 12 3,60 43,20 

30 Λευκό τυρί  κιλό 500 6,84 3.420,00 

31 Μαγειρικό λίπος(φυτίνη) 16κι τεμ 10 46,80 468,00 

32 Μαγιά μπύρας 8γρ τεμ 60 1,20 72,00 

33 Μακαρόνια spaghetti 500γρ. τεμ 2.880 0,90 2.592,00 

34 Μακαρόνια παστίτσιου 500γρ τεμ 720 1,40 1.008,00 

35 Μακαρόνια Πέννες 500γρ. τεμ 1.440 0,90 1.296,00 

36 Μακαρονάκι κοφτό 500γρ. τεμ 2.016 0,90 1.814,40 

37 Μανιτάρια τεμαχισμένα συσκ.3κιλ τεμ 120 4,20 504,00 

38 Μαρμελάδα 4κιλ κιλό 60 13,80 828,00 

39 Μέλι ανθέων 900γρ. τεμ 48 8,30 398,40 

40 Μερέντα 10κιλ. τεμ 12 37,00 444,00 

41 Μπαίικιν  πάουντερ 20γρ (συσκ.3τχ) τεμ 120 0,45 54,00 

42 Μπισκότα πτι-μπερ τεμ 600 1,00 600,00 

43 Μοσχοκάρυδο 100γρ.(τεμ.) τεμ 15 8,30 124,50 

44 Ξύδι 100% 5κg τεμ 96 5,50 528,00 

45 Ξύλα κανέλας 500γρ τεμ 36 2,60 93,60 

46 Παντζάρια 5κιλ. τεμ 216 5,40 1.166,40 

47 Πίκλες 5κιλ. τεμ 100 8,00 800,00 

48 Πιπέρι 500γρ. τεμ 30 11,90 357,00 

49 Πουρές σκόνη (τιμή ανά κιλό) κιλ. 180 3,95 711,00 

50 Ρεβίθια χύμα κιλό 720,00 3,35 2.412,00 

51 Ρίγανη 500γρ τεμ 36 3,30 118,80 

52 Ρύζι καρολίνα χύμα κιλό 750 1,85 1.387,50 

53 Ρύζι καρολίνα 500γρ. τεμ. 156 1,40 218,40 

54 Ρύζι κίτρινο χύμα κιλό 750 1,85 1.387,50 

55 Ρύζι κίτρινο 500γρ τεμ. 460 1,65 759,00 

56 Σπανάκι κατεψυγμένο  κιλό 360 2,35 846,00 

57 Τοματάκι  ψιλοκομμένο(κονκασέ) 3κιλ. τεμ 800 4,15 3.320,00 

58 Τοματοπολτός(πελτές) επαγγελματική 

συσκευασίας  5κιλ 

τεμ 120 7,40 888,00 

59 Τοματοχυμός συμπυκνωμένος 500γρ. τεμ 300 0,82 246,00 

60 Τυρί  Edam κιλό 510 6,45 3.289,50 
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61 Τυρί κασέρι κιλό 120 9,20 1.104,00 

62 Τυρί Regato κιλό 240 8,45 2.028,00 

63 Τυρί φέτα πρόβειο 1κιλό κιλό 120 9,40 1.128,00 

64 Φακές  χύμα κιλό 720 1,95 1.404,00 

65 Φακές ψιλές 500γρ. τεμ. 200 1,30 260,00 

66 Φασόλια ψιλά  χύμα κιλό 720 2,65 1.908,00 

67 Φασόλια 500γρ. τεμ. 200 1,40 280,00 

68 Φασόλια (μαυρομίτικα) χύμα κιλό 360 2,95 1.062,00 

69 Φασολάκια κατ. χύμα. κιλό 480 2,20 1.056,00 

70 Φασολάκια κατ.(συσκ.1kg) τεμ  150 2,40 360,00 

71 Φρυγανιά τρίμμα 400γρ. τεμ 120 1,15 138,00 

72 Ψάρι (κοκκινόψαρο) κατεψυγμένο κιλό 96 7,80 748,80 

ΣΥΝΟΛΟ 55.514,00

€ 

ΦΠΑ 13% 7.216,82€ 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 62.730,82

€ 

Η προσφορά της Αλαφάκης Ζωής είναι μοναδική γίνεται δε αποδεκτή διότι καθώς τούτες είναι 

μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της συντάχθηκε με τις τιμές που επικρατούν 

στην αγορά.    

ΟΜΑΔΑ 16 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλουμινόχαρτο 40μ. τεμ 24 5,20 124,80 

2 Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος  τεμ. 24 5,90 141,60 

3 Βανίλια άρωμα  

σετ 5τεμ. πακ 100 0,50 50,00 

4 Μεμβράνη επαγγελματικής χρήσης τεμ 24 5,50 132,00 

5 Χυμός 1lt ανάμεικτος  σε τετραπακ τεμ 480 1,30 624,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.072,40€ 

ΦΠΑ 24% 257,38€ 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 1.329,78€ 

Η προσφορά της Αλαφάκης Ζωής είναι μοναδική γίνεται δε αποδεκτή διότι καθώς τούτες είναι 

μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της συντάχθηκε με τις τιμές που επικρατούν 

στην αγορά.    

ΟΜΑΔΑ 22 Α 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αγγούρια τεμ. 2.500 0,58 1.450,00 

2 Αχλάδια 
 

κιλό 

 

1500 
2,04 3.060,00 

3 
Δεματικά 

(σέλινο, μαϊντανό, άνιθο) 
τεμ. 1.000 0,35 350,00 

4 Καρότα κιλό 1000 1,37 1.370,00 

5 Κολοκυθάκια κιλό 1.056 2,10 2.217,60 
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6 Κρεμμύδια ξερά κιλό 900 0,66 594,00 

7 Κρεμμύδια χλωρά τεμ. 900 0,35 315,00 

8 Λάχανο κιλό 600 0,75 450,00 

9 Λεμόνια κιλό 264 1,15 303,60 

10 Μαρούλια τεμ. 1.440 0,49 705,60 

11 Μελιτζάνες κιλό 960 2,04 1.958,40 

12 Μήλα στάρκιν φρέσκα κιλό 4.320 1,48 6.393,60 

13 Μπανάνες κιλό 600 1,60 960,00 

14 Ντομάτες κιλό 1.740 1,64 2.853,60 

15 Πατάτες κιλό 3.500 0,74 2.590,00 

16 Πιπεριές κιλό 504 2,04 1.028,16 

17 Πορτοκάλια (μέρλιν) κιλό 1.050 1,11 1.165,50 

18 Πράσο κιλό 960 1,72 1.651,20 

19 Σκόρδα κιλό 66 4,82 318,12 

ΣΥΝΟΛΟ 29.734,38€ 

ΦΠΑ  13% 3.865,47€ 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 33.599,85€ 

        Ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου 

είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό 

Δωδεκανήσου. Η προσφορά της Αλαφάκης Ζωής είναι μοναδική γίνεται δε αποδεκτή διότι το 

ποσοστό έκπτωσης είναι το ίδιο με τη σύμβαση του 2016. 

ΟΜΑΔΑ 22 Β 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Καρπούζια 

 

κιλό 
1.000 0,71 710,00 

2 Νεκταρίνια κιλό 1.000 1,95 1.950,00 

3 Πεπόνι κιλό 1.000 1,28 1.280,00 

4 Ροδάκινα κιλό 800 1,80 1.440,00 

ΣΥΝΟΛΟ 5.380,00€ 

ΦΠΑ  13% 699,40€ 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 6.079,40€ 

Ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την 

ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό 

Δωδεκανήσου. Η προσφορά της Αλαφάκης Ζωής είναι μοναδική γίνεται δε αποδεκτή διότι το 

ποσοστό έκπτωσης είναι το ίδιο με τη σύμβαση του 2016. 

Η προσφορά της εταιρείας ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα 

:70215 ήταν η εξής: 

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις  κιλο 200 0,95 € 190,00 € 

2 Αλεύρι φαρίνα 500 gr τεμ 1400 0,90 € 1.260,00 € 

3 Αρακάς κατεψυγμένος 1 KG κιλο 700 1,90 € 1.330,00 € 
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4 Αυγά 6άδα τεμ 1660 1,10 € 1.826,00 € 

5 Γάλα εβαπορέ 410 gr  τεμ 6501 0,85 € 5.525,85 € 

6 Κριθαράκι ψιλό 500 gr τεμ 1200 0,85 € 1.020,00 € 

7 Μακαρονάκι κοφτό ψιλό 500 gr  τεμ 2500 0,85 € 2.125,00 € 

8 Μακαρόνια παστίτσιου 500 gr  τεμ 600 0,85 € 510,00 € 

9 Ρύζι καρολίνα 500 gr τεμ 1000 1,35 € 1.350,00 € 

10 Ρύζι κίτρινο 500 gr τεμ 1600 1,40 € 2.240,00 € 

11 Σπανάκι κατεψυγμένο 1KG κιλό 400 1,80 € 720,00 € 

12 Τυρί EDAM (σε φέτες 500gr) ΤΕΜ τεμ 1700 4,60 € 7.820,00 € 

13 Τυρί REGATO κιλό 600 6,00 € 3.600,00 € 

14 Τυρί φέτα πρόβειο 1κιλό  τάπερ 900 6,90 € 6.210,00 € 

15 Φακές 500 gr τεμ 1000 1,15 € 1.150,00 € 

16 Φασολάκια κατεψυγμένα 1KG κιλό 650 1,90 € 1.235,00 € 

17 Φασόλια 500 gr τεμ 1000 1,20 € 1.200,00 € 

18 Ψάρι γλώσσα κιλό 1000 5,50 € 5.500,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 44.811,85 € 

ΦΠΑ 13% 5.825,54 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 50.637,39 € 

Η προσφορά της εταιρείας  ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ είναι μοναδική γίνεται δε αποδεκτή διότι καθώς 

τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της συντάχθηκε με τις τιμές που 

επικρατούν στην αγορά.    

ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.24% 

Α/

Α 
ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλάτι 500γρ.   τεμ 806 0,40 € 322,40 € 

2 Αλουμινόχαρτο 100m *45 cm ΤΕΜ 40 8,00 € 320,00 € 

3 Βανίλια άρωμα σετ 5τεμ. πακέτο 451 0,40 € 180,40 € 

4 Βούτυρο 2kg  τεμ 400 5,50 € 2.200,00 € 

5 Γαρύφαλλο 100γρ.  τεμ 18 0,70 € 12,60 € 

6 Δημητριακά 1kg  τεμ 1.250 4,90 € 6.125,00 € 

7 Ζάχαρη άσπρη 1 kg  κιλό 800 1,00 € 800,00 € 

8 Ζάχαρη άχνη  400 gr ΤΕΜ 40 1,00 € 40,00 € 

9 Ζελέ 200γρ. διάφορες γεύσεις  τεμ 1.200 1,50 € 1.800,00 € 

10 Κακάο 125 gr τεμ 100 1,30 € 130,00 € 

11 Κανέλα τριμμένη 500 gr τεμ 20 3,50 € 70,00 € 

12 Κίμινο 500 gr τεμ 40 3,90 € 156,00 € 

13 Κόρν φλάουρ 1kg (χύμα) κιλό 60 0,95 € 57,00 € 

14 

Κρέμες άνθος αραβοσίτου βανίλια 43 

gr  τεμ 2.200 0,40 € 880,00 € 

15 Λαδόκολα  50 m  ΤΕΜ 20 4,50 € 90,00 € 

16 Μαρμελάδα 450 gr διάφορες γεύσεις  τεμ 690 2,15 € 1.483,50 € 
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17 Μέλι ανθέων 900 gr τεμ 300 6,50 € 1.950,00 € 

18 Μεμβράνη 250 m * 45 cm ΤΕΜ 19 6,50 € 123,50 € 

19 Μοσχοκάρυδο 100grγρ. (τεμ.)  τεμ 18 0,90 € 16,20 € 

20 

Μπαιΐκιν πάουντερ (συσκευασία 3 

τμχ)  τεμ 300 0,40 € 120,00 € 

21 Μπισκότα Πτι Μπερ 250 gr τεμ 3.000 0,95 € 2.850,00 € 

22 Ξύδι 100% 400 gr τεμ 150 0,45 € 67,50 € 

23 Ξύδι 100% 5kg  τεμ 55 4,50 € 247,50 € 

24 Ξύδι Αναπλήρωσης 5lt  TEM 72 3,90 € 280,80 € 

25 Ξύλα κανέλλας 100 gr τεμ 50 0,90 € 45,00 € 

26 Πιπέρι 500 gr τεμ 50 7,90 € 395,00 € 

27 Ρίγανη 500 gr τεμ 18 2,50 € 45,00 € 

28 Τοματάκι ψιλοκομμένο (κονκασέ) 3kg  τεμ 130 3,50 € 455,00 € 

29 

Τοματάκι ψιλοκομμένο (κονκασέ) 400 

gr τεμ 1.800 0,70 € 1.260,00 € 

30 Τοματοπολτός 800 gr τεμ 506 1,75 € 885,50 € 

31 Τοματοχυμός συμπυκνωμένος 500gr τεμ 1.340 0,60 € 804,00 € 

32 Χυμός 1lt ανάμεικτος  σε τετραπακ  τεμ 2.400 1,25 € 3.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 27.211,90 € 

ΦΠΑ 24% 6.530,86 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 33.742,76 € 

Η προσφορά της εταιρείας  ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ είναι μοναδική γίνεται δε αποδεκτή διότι καθώς 

τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της συντάχθηκε με τις τιμές που 

επικρατούν στην αγορά.    

ΟΜΑΔΑ 8 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις  κιλο 56 0,95 € 53,20 € 

2 Αλεύρι φαρίνα 500 gr τεμ 87 0,90 € 78,30 € 

3 Αρακάς κατεψυγμένος 1 KG κιλο 0 1,90 € 0,00 € 

4 Αυγά 6άδα τεμ 90 1,10 € 99,00 € 

5 Γάλα εβαπορέ 410 gr  τεμ 524 0,85 € 445,40 € 

6 Κριθαράκι ψιλό 500 gr τεμ 80 0,85 € 68,00 € 

7 Μακαρονάκι κοφτό ψιλό 500 gr  τεμ 40 0,85 € 34,00 € 

8 Μακαρόνια παστίτσιου 500 gr  τεμ 30 0,85 € 25,50 € 

9 Ρύζι καρολίνα 500 gr τεμ 60 1,35 € 81,00 € 

10 Ρύζι κίτρινο 500 gr τεμ 60 1,40 € 84,00 € 

11 Σπανάκι κατεψυγμένο 1KG κιλό 40 1,80 € 72,00 € 

12 Τυρί EDAM (σε φέτες 500gr) ΤΕΜ τεμ 72 4,60 € 331,20 € 

13 Τυρί REGATO κιλό 36 6,00 € 216,00 € 

14 Τυρί φέτα πρόβειο 1κιλό  τάπερ 20 6,90 € 138,00 € 

15 Φακές 500 gr τεμ 35 1,15 € 40,25 € 
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16 Φασολάκια κατεψυγμένα 1KG κιλό 12 1,90 € 22,80 € 

17 Φασόλια 500 gr τεμ 40 1,20 € 48,00 € 

18 Ψάρι γλώσσα κιλό 0 5,50 € 0,00 € 

19 μακαρονια πενες 500γρ τεμ 50 0,80 € 40,00 € 

20 μακαρονια σπαγγετι 500γρ τεμ 50 0,80 € 40,00 € 

21 νερο εμφυαλωμενο 0,5λιτρα τεμ 2016 0,17 € 342,72 € 

22 πουρες 1 κιλο τεμ 25 2,90 € 72,50 € 

23 τυρι κασερι κιλο 24 8,90 € 213,60 € 

            

ΣΥΝΟΛΟ 2.545,47 € 

ΦΠΑ 13% 330,91 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.876,38 € 

Η προσφορά της εταιρείας  ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ είναι μοναδική γίνεται δε αποδεκτή διότι καθώς 

τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της συντάχθηκε με τις τιμές που 

επικρατούν στην αγορά.    

ΟΜΑΔΑ 9 

Α/

Α 
ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλάτι 500γρ.   τεμ 22 0,40 € 8,80 € 

2 Αλουμινόχαρτο 100m *45 cm ΤΕΜ 10 8,00 € 80,00 € 

3 Βανίλια άρωμα σετ 5τεμ. πακέτο 56 0,40 € 22,40 € 

4 Βούτυρο 2kg  τεμ 27 5,50 € 148,50 € 

5 Γαρύφαλλο 100γρ.  τεμ 20 0,70 € 14,00 € 

6 Δημητριακά 1kg  τεμ 40 4,90 € 196,00 € 

7 Ζάχαρη άσπρη 1 kg  κιλό 100 1,00 € 100,00 € 

8 Ζάχαρη άχνη  400 gr ΤΕΜ 0 1,00 € 0,00 € 

9 Ζελέ 200γρ. διάφορες γεύσεις  τεμ 45 1,50 € 67,50 € 

10 Κακάο 125 gr τεμ 35 1,30 € 45,50 € 

11 Κανέλα τριμμένη 500 gr τεμ 10 3,50 € 35,00 € 

12 Κίμινο 500 gr τεμ 10 3,90 € 39,00 € 

13 Κόρν φλάουρ 1kg (χύμα) κιλό 10 0,95 € 9,50 € 

14 

Κρέμες άνθος αραβοσίτου βανίλια 43 

gr  τεμ 60 0,40 € 24,00 € 

15 Λαδόκολα  50 m  ΤΕΜ 7 4,50 € 31,50 € 

16 Μαρμελάδα 450 gr διάφορες γεύσεις  τεμ 35 2,15 € 75,25 € 

17 Μέλι ανθέων 900 gr τεμ 85 6,50 € 552,50 € 

18 Μεμβράνη 250 m * 45 cm ΤΕΜ 7 6,50 € 45,50 € 

19 Μοσχοκάρυδο 100grγρ. (τεμ.)  τεμ 8 0,90 € 7,20 € 

20 

Μπαιΐκιν πάουντερ (συσκευασία 3 

τμχ)  τεμ 15 0,40 € 6,00 € 

21 Μπισκότα Πτι Μπερ 250 gr τεμ 225 0,95 € 213,75 € 
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22 Ξύδι 100% 5kg  τεμ 18 0,45 € 8,10 € 

23 Ξύλα κανέλλας 100 gr τεμ 10 0,90 € 9,00 € 

24 Πιπέρι 500 gr τεμ 8 7,90 € 63,20 € 

25 Ρίγανη 500 gr τεμ 5 2,50 € 12,50 € 

26 

Τοματάκι ψιλοκομμένο (κονκασέ) 400 

gr τεμ 70 0,70 € 49,00 € 

27 Τοματοπολτός 800 gr τεμ 30 1,75 € 52,50 € 

28 Τοματοχυμός συμπυκνωμένος 500gr τεμ 30 0,60 € 18,00 € 

29 Χυμός 1lt ανάμεικτος  σε τετραπακ  τεμ 75 1,25 € 93,75 € 

30 αλουμινόχαρτο 30m  cm τεμ 10 1,60 € 16,00 € 

31 δαφνη 100γρ τεμ 10 1,70 € 17,00 € 

32 δυοσμοσ 100γρ   10 1,70 € 17,00 € 

33 καλαμακια 1000 τεμ πακέτο 1 3,20 € 3,20 € 

34 καφες ελληνικοσ 500γρ τεμ 30 5,90 € 177,00 € 

35 καφεσ στιγμιαιοσ 200γρ τεμ 75 5,50 € 412,50 € 

36 μαγθα μπυρας 8γρ τεμ 10 0,90 € 9,00 € 

37 ποτηρια πλαστικα 50 τεμ συσκ 5 0,95 € 4,75 € 

38 σοδα 30 γρ τεμ 28 0,25 € 7,00 € 

39 ταχινι χωρισ μελι 500γρ τεμ 24 2,90 € 69,60€ 

40 τσαι μαυρο φακελακι 100 τεμ κουτ 24 1,90 € 45,60 € 

41 φρυγανιες συκαλεωσ συσκ 4 τεμ τεμ 50 1,60 € 80,00 € 

42 χαμομυλι 100 τεμαχια κουτ 12 6,50 € 78,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.964,60 € 

ΦΠΑ 24% 711,50 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.676,10 € 

Η προσφορά της εταιρείας  ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ είναι μοναδική γίνεται δε αποδεκτή καθώς τούτες 

είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της συντάχθηκε με τις τιμές που 

επικρατούν στην αγορά 

Η προσφορά της εταιρείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς 

στο σύστημα :69873 ήταν η εξής: 

ΟΜΑΔΑ 3Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Κρέας μόσχου άνευ οστών (νουά) νωπό κιλό 1.096 9,03 € 9.896,88 € 

2 Κιμάς μόσχου καθαρός (νουά) κιλό 1.595 9,03 € 14.402,85 € 

3 Κιμάς χοιρινός (σπάλα χοιρινή) κιλό 695 4,07 € 2.828,65 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

   

27.128,38 

 

Φ.Π.Α.13% 

   

3.526,69 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

   

30.655,07 
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Ποσοστό έκπτωσης 0% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την 

ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό 

Δωδεκανήσου. Η προσφορά της εταιρείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.  είναι μοναδική 

γίνεται δε αποδεκτή διότι το ποσοστό έκπτωσης είναι το ίδιο με τη σύμβαση του 2016. 

                            ΟΜΑΔΑ 3Β ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Χοιρινo μπούτι άνευ οστών κιλό 690 4,42 € 3.049,80 € 

2 Κοτόπουλο νωπό ολόκληρο κιλό 2.995 3,28 € 9.823,60 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

   

12.873,40 

 

Φ.Π.Α.13% 

   

1.673,54 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

   

14.546,94 

Η προσφορά της εταιρείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.  είναι μοναδική γίνεται δε 

αποδεκτή καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της 

συντάχθηκε με τις τιμές που επικρατούν στην αγορά 

 

ΟΜΑΔΑ 10 Α 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Κρέας μόσχου άνευ οστών (νουά) νωπό κιλό 170 9,03 € 1.535,10 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.535,10 € 

ΦΠΑ 13% 199,56 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.734,66 € 

Ποσοστό έκπτωσης 0% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την 

ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό 

Δωδεκανήσου Η προσφορά της εταιρείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.  είναι μοναδική 

γίνεται δε αποδεκτή διότι το ποσοστό έκπτωσης είναι το ίδιο με τη σύμβαση του 2016. 

ΟΜΑΔΑ10 Β 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Χοιρινo μπούτι άνευ οστών κιλό 130 4,42 € 574,60 € 

2 Κοτόπουλο νωπό ολόκληρο κιλό 260 3,28 € 852,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.427,40 € 

ΦΠΑ 13% 185,56 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.612,96 € 

Η προσφορά της εταιρείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.  είναι μοναδική γίνεται δε 

αποδεκτή καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της 

συντάχθηκε με τις τιμές που επικρατούν στην αγορά 

ΟΜΑΔΑ 17 Α 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Κιμάς μόσχου καθαρός (σπάλα) κιλό 1.200 7,65 9.180,00 

2 Κρέας μόσχου άνευ οστών (σπάλα) 

νωπό 
κιλό 

1.200 
7,65 9.180,00 
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3 Φιλέτο κοτόπουλο   κιλό 120 6,81 817,20 

4 Χοιρινή σπάλα άνευ οστών νωπό κιλό 960 4,07 3.907,20 

ΣΥΝΟΛΟ 23.084,40€ 

ΦΠΑ 13% 3.000,97€ 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 26.085,37€ 

Ποσοστό έκπτωσης 0% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την 

ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό 

Δωδεκανήσου Η προσφορά της εταιρείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.  είναι μοναδική 

γίνεται δε αποδεκτή διότι το ποσοστό έκπτωσης είναι το ίδιο με τη σύμβαση του 2016 

ΟΜΑΔΑ 17Β 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Κοτόπουλο νωπό ολόκληρο κιλό 1.700 3,27 5.559,00 

ΣΥΝΟΛΟ 5.559,00€ 

ΦΠΑ 13% 722,67€ 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ13% 6.281,67€ 

Η προσφορά της εταιρείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.  είναι μοναδική γίνεται δε 

αποδεκτή καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της 

συντάχθηκε με τις τιμές που επικρατούν στην αγορά 

Η προσφορά της εταιρείας ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ 

Α.Ε με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα :70600 ήταν η εξής : 

                              ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Άρτος τύπου 70% φρατζόλα 500γρ 11480 0,78 € 8.954,40 € 

2 Τσουρεκάκια τεμ. 913 0,50 € 456,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ 9.410,90 € 

ΦΠΑ 13% 1.223,42 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 10.634,32 € 

Η προσφορά της εταιρείας ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ 

Α.Ε είναι μοναδική γίνεται δε αποδεκτή καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η 

οποία με τη σειρά της συντάχθηκε με τις τιμές που επικρατούν στην αγορά 

ΟΜΑΔΑ 11 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 Άρτος τύπου 70% φρατζολα 500γρ 500 0,78 € 390,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 390,00 € 

ΦΠΑ 13% 50,70 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 440,70 € 
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Η προσφορά της εταιρείας ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ 

Α.Ε είναι μοναδική γίνεται δε αποδεκτή καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η 

οποία με τη σειρά της συντάχθηκε με τις τιμές που επικρατούν στην αγορά 

ΟΜΑΔΑ 18 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1  Άρτος λευκός 500γρ. τεμ. 3.000 0,80 2.400,00 

2 Άρτος λευκός   250γρ. τεμ. 52.000 0,40 20.800,00 

3 Τσουρεκάκι 80γρ. τεμ. 2.500 0,55 1.375,00 

4 Φόρμα τοστ  500γρ. τεμ. 600 0,90 540,00 

ΣΥΝΟΛΟ 25.115,00€ 

ΦΠΑ 13% 3.264,95€ 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 28.379,95€ 

Η προσφορά της εταιρείας ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ 

Α.Ε είναι μοναδική γίνεται δε αποδεκτή καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η 

οποία με τη σειρά της συντάχθηκε με τις τιμές που επικρατούν στην αγορά 

 

ΟΜΑΔΑ 19 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

1 

 

Τυροπιτάκι (κουρού) 

 

κιλό 

 

100 

 

8,50 

 

850,00 

ΣΥΝΟΛΟ 850,00 

ΦΠΑ 24% 204,00 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 1.054,00 

Η προσφορά της εταιρείας ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ 

Α.Ε είναι μοναδική γίνεται δε αποδεκτή καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η 

οποία με τη σειρά της συντάχθηκε με τις τιμές που επικρατούν στην αγορά 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια << Τροφίμων για τις 

Δομές  του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  ΔΟΠ >> 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό.  

Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 7Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ την  ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα διαμορφούμενη 

μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών 

του τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 34.161,45 χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 38.602,44 με Φ.Π.Α. 13% 

Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 7Β ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΗΜΟΥ την  ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή 

λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του 

τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.603,72 χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 4.072,20 με Φ.Π.Α. 13% 
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Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 14Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ & 

ΞΕΝΩΝΑ την  ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή 

λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του 

τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.300,90 χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.600,02 με Φ.Π.Α. 13% 

Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 14Β ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ & 

ΞΕΝΩΝΑ την  ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή 

λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του 

τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 234,80 χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 265,32 με Φ.Π.Α. 13%. 

Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 15 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ  την  ΑΛΑΦΑΚΗ 

ΖΩΗ με ποσό 55.514,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 62.730,82 με Φ.Π.Α. 13%. 

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 16 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ  την  ΑΛΑΦΑΚΗ 

ΖΩΗ με ποσό 1.072,40 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 1.329,78 με Φ.Π.Α. 24% 

Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 22Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ την  ΑΛΑΦΑΚΗ 

ΖΩΗ με ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου 

είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό 

Δωδεκανήσου. . Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 29.734,38 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 33.599,85 

με Φ.Π.Α. 13%. 

Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 22Β ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ την  ΑΛΑΦΑΚΗ 

ΖΩΗ με ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου 

είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό 

Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 5.380,00 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 6.079,40 με 

Φ.Π.Α. 13%. 

Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για την ομάδα 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΗΜΟΥ την Εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ποσό 44.811,85 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

50.637,39 με Φ.Π.Α. 13% 

Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για την ομάδα 2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΗΜΟΥ την Εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ποσό 27.211,90 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

33.742,76 με Φ.Π.Α. 24% 

Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για την ομάδα 8 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, 

ΞΕΝΩΝΑΣ   την Εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ποσό 2.545,47 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

2.876,38 με Φ.Π.Α. 13% 

Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για την ομάδα 9 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, 

ΞΕΝΩΝΑΣ   την Εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ποσό 2.964,60 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

3.676,10 με Φ.Π.Α. 24% 

Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 3Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ παιδικών σταθμών Δήμου  

την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.     με ποσοστό έκπτωσης 0% στη νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του 

Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό 

προϋπολογισμό 27.128,38 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 30.655,07 με Φ.Π.Α. 13%. 

Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 3β ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ παιδικών σταθμών Δήμου  

την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.   Με ποσό  12.873,40 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 

συνολικά 14.546,94 με Φ.Π.Α. 13%. 

Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 10Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, 

ΞΕΝΩΝΑΣ  την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.     με ποσοστό έκπτωσης 0% στη 

νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του 
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Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό 

προϋπολογισμό 1.535,10 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.734,66 με Φ.Π.Α. 13%. 

Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 10Β ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, 

ΞΕΝΩΝΑΣ  την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. Με ποσό  1.427,40 χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.612,96  με Φ.Π.Α. 13%. 

Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 17Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ  την εταιρεία 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.     με ποσοστό έκπτωσης 0% στη νόμιμα διαμορφούμενη 

μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών 

του τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 23.084,40 χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 26.085,37 με Φ.Π.Α. 13%. 

Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 17Β ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ  την εταιρεία 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ποσό 5.559,00 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 6.281,67€ 

με Φ.Π.Α. 13% 

Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 4 ΕΊΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΗΜΟΥ την εταιρεία  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ Α.Ε     

με ποσό  9.104,90 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 10.634,32 € με Φ.Π.Α. 13% 

Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 11 ΕΊΔΗ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΞΕΝΩΝΑΣ  την εταιρεία  
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ Α.Ε     με ποσό  390,00 χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 440,70 € με Φ.Π.Α. 13% 

Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 18 ΕΊΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΟΠ  την εταιρεία  
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ Α.Ε     με ποσό  25.115,00 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 28.379,95 € με Φ.Π.Α. 13 

Να κηρύξει το διαγωνισμό για τις ομάδες 5 , 6, 12, 13, 20 και 21 που αφορά το ελαιόλαδο , 

αραβοσιτέλαιο και σογιέλαιο άγονο λόγω μη κατάθεσης προσφοράς  

Nα ακολουθηθεί η διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης από το Δ.Σ. για τις ανωτέρω ομάδες που 

κηρύχτηκαν άγονες >>   χωρίς δημοσίευση του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2α του 

Ν.4412/2016  διότι δε κατατέθηκε καμία προσφορά ,  αφού προηγηθεί έγκριση από την Ανεξάρτητη 

Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων . 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 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 του τμήματος προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/71664/7-9-2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

1. Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής για «Προμήθεια Τροφίμων για τις δομές του 

Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας ΔΟΠ.  

2. Ορίζει προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 7Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ την  ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του 

Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό 

προϋπολογισμό 34.161,45 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 38.602,44 με Φ.Π.Α. 13% 

3. Ορίζει προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 7Β ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ την  ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του 

Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό 

προϋπολογισμό 3.603,72 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 4.072,20 με Φ.Π.Α. 13% 
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4. Ορίζει  προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 14Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, 

ΚΗΦΗ & ΞΕΝΩΝΑ την  ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του 

Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό 

προϋπολογισμό 2.300,90 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.600,02 με Φ.Π.Α. 13% 

5. Ορίζει  προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 14Β ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, 

ΚΗΦΗ & ΞΕΝΩΝΑ την  ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του 

Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό 

προϋπολογισμό 234,80 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 265,32 με Φ.Π.Α. 13%. 

6. Ορίζει προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 15 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ  την  

ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσό 55.514,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 62.730,82 με Φ.Π.Α. 13%. 

7. Ορίζει προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 16 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ  την  

ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσό 1.072,40 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 1.329,78 με Φ.Π.Α. 24% 

8. Ορίζει  προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 22Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ την  

ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του 

τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 29.734,38 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 33.599,85 με Φ.Π.Α. 13%. 

9. Ορίζει  προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 22Β ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ την  

ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του 

τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 5.380,00 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 6.079,40 με Φ.Π.Α. 13%. 

10. Ορίζει προσωρινό ανάδοχο για την ομάδα 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ την Εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με 

ποσό 44.811,85 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 50.637,39 με Φ.Π.Α. 13% 

11. Ορίζει προσωρινό ανάδοχο για την ομάδα 2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ την Εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με 

ποσό 27.211,90 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 33.742,76 με Φ.Π.Α. 24% 

12. Ορίζει  προσωρινό ανάδοχο για την ομάδα 8 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, 

ΞΕΝΩΝΑΣ   την Εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ποσό 2.545,47 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.876,38 με Φ.Π.Α. 13% 

13. Ορίζει προσωρινό ανάδοχο για την ομάδα 9 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, 

ΞΕΝΩΝΑΣ   την Εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ποσό 2.964,60 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 3.676,10 με Φ.Π.Α. 24% 

14. Ορίζει  προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 3Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ παιδικών 

σταθμών Δήμου  την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.     με ποσοστό 

έκπτωσης 0% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την 

ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό 

Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 27.128,38 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

30.655,07 με Φ.Π.Α. 13%. 

15. Ορίζει  προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 3β ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ παιδικών 

σταθμών Δήμου  την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.   Με ποσό  

12.873,40 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 14.546,94 με Φ.Π.Α. 13%. 

16. Ορίζει  προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 10Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, 

ΚΗΦΗ, ΞΕΝΩΝΑΣ  την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.     με ποσοστό 

έκπτωσης 0% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την 
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ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό 

Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.535,10 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

1.734,66 με Φ.Π.Α. 13%. 

17. Ορίζει προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 10Β ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, 

ΞΕΝΩΝΑΣ  την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. Με ποσό  1.427,40 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.612,96  με Φ.Π.Α. 13%. 

18. Ορίζει προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 17Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ  την 

εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.     με ποσοστό έκπτωσης 0% στη νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του 

Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό 

προϋπολογισμό 23.084,40 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 26.085,37 με Φ.Π.Α. 13%. 

19. Ορίζει προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 17Β ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ  την 

εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ποσό 5.559,00 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 

συνολικά 6.281,67€ με Φ.Π.Α. 13% 

20. Ορίζει προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 4 ΕΊΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ την εταιρεία  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ Α.Ε     με ποσό  9.104,90 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 10.634,32 

€ με Φ.Π.Α. 13% 

21. Ορίζει  προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 11 ΕΊΔΗ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΞΕΝΩΝΑΣ  την 

εταιρεία  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ Α.Ε     

με ποσό  390,00 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 440,70 € με Φ.Π.Α. 13% 

22. Ορίζει  προσωρινό ανάδοχο για  την ομάδα 18 ΕΊΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΟΠ  την 

εταιρεία  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ Α.Ε     

με ποσό  25.115,00 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 28.379,95 € με Φ.Π.Α. 13 

23. Κηρύσσει  το διαγωνισμό για τις ομάδες 5, 6, 12, 13, 20 και 21 που αφορά το ελαιόλαδο, 

αραβοσιτέλαιο και σογιέλαιο άγονο λόγω μη κατάθεσης προσφοράς.  

24. Nα ακολουθηθεί η διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης από το Δ.Σ. για τις ανωτέρω ομάδες 

που κηρύχτηκαν άγονες >>   χωρίς δημοσίευση του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 32 

παρ. 2α του Ν.4412/2016  διότι δε κατατέθηκε καμία προσφορά ,  αφού προηγηθεί έγκριση 

από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων . 

 

 

ΘΕΜΑ 6o                                                                    Απόφ. Αρ. 524 / 2017 (Α.Δ.Α.: 6Ε8ΖΩ1Ρ-Μ7Ω) 

Λήψη απόφασης για την επιβολή δικαιώματος χρήσης πόσιμου ύδατος, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4483/31-7-2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) άρθρο 63, σε ποσοστό 3%ο  τρία τοις χιλίοις 

και τρία 3%ο  τοις χιλίοις όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς. 

(Εισήγηση τμήματος Προσόδων Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 

2/69660/01-09-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

Προσόδων  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/69660/1-9-2017, ως εξής:    

«ΘΕΜΑ: Δικαιώματα χρήσης πόσιμου ύδατος 
     Εισηγούμαστε  για το ύψος του δικαιώματος χρήσης πόσιμου ύδατος σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.4483/31/7/2017(ΦΕΚ107/Α/2017) άρθρο 63, σε ποσοστό τρία(3) τοις χιλίοις και                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

τρία (3) τοις χιλίοις όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς.       

    Σχετικά με τα δικαιώματα χρήση πόσιμου ύδατος σας γνωρίζουμε τα κάτωθι :   

Νομικό πλαίσιο 

 Το δικαίωμα εμπορίας ποσίμων ιαματικών νερών προβλέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 12 του ΒΔ της 24/9-20/10/1958, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 2 

του Ν1080/80 και τροποποιήθηκαν από το άρθρο 26 παρ.1,2 και 3 του Ν 1828/89, το 
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άρθρο 14 παρ. 2 του Ν 1518/85, το άρθρο 57 παρ. 14 του Ν 2218/94,το άρθρο 29 παρ. 4 

του Ν 3448/2006, το άρθρο 23 του Ν 4255/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του 

νόμου 4483/31/7/2017(ΦΕΚ 107/Α/2017)  

 Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, η επιβολή του δικαιώματος είναι 

υποχρεωτική και δεν ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του δημοτικού συμβουλίου. Οι 

εισπράξεις από το δικαίωμα αυτό υπάγονται στην κατηγορία των τακτικών εσόδων των 

ΟΤΑ και μπορεί να διατίθενται για την κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 

31727/13/4/1978).  

 Το δικαίωμα του άρθρου 12 του ΒΔ της 24/9-20/10/1958 αποτελεί φόρο επί των 

συναλλαγών , που επιβάλλεται αδιακρίτως σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπορεύονται 

πόσιμο νερό (ΣτΕ 1743/2004 ΔιΔικ 2006 σελ. 398) και  είναι ανεξάρτητο από το τέλος ή 

δικαίωμα ύδρευσης που επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του ιδίου Β.Δ. /τος( 

Εγκ. Υπ. 79061/30-10-1980) . Τούτο άλλωστε όριζε ρητά και η διάταξη της περίπτ. Β της 

παρ. 3 του άρθρου 12 του ΒΔ της 24/9-20/10/1958, όπως ίσχυε μέχρι την αντικατάσταση 

της από την παρ. 14 του άρθρου 57 του  Ν2218/94.     

 Επίσης προβλέπεται με το άρθρο 63 ότι «καταβάλλονται υπέρ του Δήμου για τις 

ποσότητες νερού που εμφιαλώνονται δικαίωμα επί της συνολικής αξίας των αντίστοιχων 

πωλήσεων, όπως προκύπτουν από τα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία ) της 

οντότητας και τα αποτελέσματα του ελέγχου από τη φορολογική αρχή . Η αξία των 

προϊόντων που διατίθενται δωρεάν υπολογίζεται με τιμή αναφοράς τη μέση τιμή πώλησης 

αυτών . Το  ύψος του δικαιώματος καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

σε ποσοστό από τρία (3) τοις χιλίοις έως πέντε (5) τοις χιλίοις και από τρία (3) τοις χιλίοις 

έως και τρεισήμισι  (3,5) τοις χιλίοις, όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς. Είναι 

δυνατός ο καθορισμός ποσοστού δικαιώματος εκτός των προαναφερθέντων ποσοστών με 

απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 

24 του ν.4368/2016 (Α΄21),η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, εφόσον μεταβληθούν σημαντικά, για οποιοδήποτε λόγο τα στοιχεία με τα 

οποία αρχικώς διαμορφώθηκαν. Όταν το νερό που διατίθεται ανήκει σε Δήμους, το ύψος 

του δικαιώματος καθορίζεται ελεύθερα με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου » 

 Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 12του β.δ. 24.9/20.10.1958 αντικαθίσταται. Το 

αντιστοιχούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ποσό του δικαιώματος καταβάλλεται από τον 

υπόχρεο στο οικείο δημοτικό ταμείο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από 

την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή 

εκπρόθεσμης καταβολής του δικαιώματος επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου, με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , το αναλογούν δικαίωμα, προσαυξημένο με ισόποσο 

πρόστιμο. Η δημοτική αρχή υποχρεούται να διεξάγει ελέγχους περί της κανονικής έκδοσης 

του σχετικού παραστατικού και της καταβολής του δικαιώματος ».  

     Η εμπορία των ποσίμων ιαματικών ή μη ιαματικών νερών που διατίθενται είτε σε φυσική 

κατάσταση (αυτούσια ή ύστερα από βιομηχανική επεξεργασία ) είτε αναμεμιγμένα με 

χημικές  ή άλλες ουσίες ή χυμούς (αναψυκτικά, μπύρες κ.λ.π.) και με οποιαδήποτε 

ονομασία, κατάσταση και συσκευασία, επιτρέπεται μόνον έπειτα από άδεια που χορηγείται 

με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου (άρθρο 26 

παρ.1 Ν 1828/89).  

     Η  άδεια χορηγείται από το δήμο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα νερά, 

ανεξάρτητα εάν ανήκουν ή όχι στην κυριότητα του (άρθρο 26 παρ.1 Ν 1828/89). 

     Συνεπώς, η άδεια απαιτείται και όταν το νερό προέρχεται από ιδιωτικά φρέατα ή 

γεωτρήσεις ή πηγές ή από δίκτυα οργανισμών ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ κ.λ.π.) ή από 

δίκτυα δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης –αποχέτευσης(Εγκύκλιοι Υπ. 

Εσωτ.3958/20/1/1989 και 8358/27/8/1993). 

     Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μετά την προηγούμενη γνώμη 

της  υγειονομικής υπηρεσίας για την καταλληλότητα του νερού, προσδιορίζεται και η 

χρονική διάρκεια της άδειας (άρθρο 26 παρ.1Ν 1828/89).  

     Για τη γνωμάτευση περί της καταλληλότητας του πόσιμου νερού εφαρμόζεται το άρθρο 14 

του Υγειονομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 275/Β/1938),ενώ αν πρόκειται για πόσιμο νερό που 

εμφιαλώνεται εφαρμόζεται η Υγειονομική Διάταξη  Α1Β/4841/1979, ΦΕΚ 696/Β ( Εγκ. 
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Υπ. Υγ.κΠρ. Υ2/2601/5/8/1995) .Για την πώληση των φυσικών μεταλλικών νερών ισχύει 

το ΠΔ433/83(ΦΕΚ 163/Α).  

                Στο Δήμο μας μέχρι σήμερα υπάρχουν επιχειρήσεις στις  κάτωθι Δημοτικές ενότητες : 

 Επιχείρηση στο τοπικό διαμέρισμα Αγ. Ισιδώρου της Δημοτική Ενότητα Αταβύρου. 

 Επιχείρηση στο  τοπικό διαμέρισμα Σαλάκου  της Δημοτική ενότητα Καμείρου . 

 Επιχείρηση στο  τοπικό διαμέρισμα Δαματριάς του  Δημοτικού Διαμερίσματος  Πεταλούδων 

 Επιχείρηση στο τοπικό Διαμέρισμα Κοσκινού του Δημοτικού  Διαμερίσματος  Καλλιθέας .  

Ύστερα από τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη και το  νομοθετικό  πλαίσιο θα πρέπει το Δημοτικό 

Συμβούλιο με ενιαία κανονιστική να πάρει απόφαση ως προς το ύψος του δικαιώματος για χρήσης 

πόσιμου ύδατος σύμφωνα με τις διατάξεις του   Ν. 4483/31/7/2017(ΦΕΚ107/Α/2017) άρθρο 63, σε 

ποσοστό τρία (3) τοις χιλίοις  και σε τρία (3) τοις χιλίοις όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με 

χυμούς.  

  (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα και 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 του τμήματος προσόδων με αριθμ. πρωτ. 2/69660/1-9-2017 

 Τη νομοθεσία που αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση του τμήματος Προσόδων 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Και διαβιβάζει με θετική εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο, 

 το οποίο και θα  αποφασίσει λόγω αρμοδιότητας, ως προς το ύψος του δικαιώματος για χρήσης 

πόσιμου ύδατος σύμφωνα με τις διατάξεις του   Ν. 4483/31/7/2017(ΦΕΚ107/Α/2017) άρθρο 63,  

σε ποσοστό τρία (3) τοις χιλίοις  και σε τρία (3) τοις χιλίοις όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με 

χυμούς.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 7o                                                                    Απόφ. Αρ. 525 / 2017 (Α.Δ.Α.: ΨΩΠΚΩ1Ρ-322) 

Λήψη απόφασης για την μη άσκηση ένδικου μέσου κατά των απόφασης υπ΄ αρ. Α166/2017, 

Α169/2017, Α406/2017, Α407/2017, Α408/2017 του Α΄ Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία έγιναν δεκτές αντίστοιχες προσφυγές των «ΚΙΟΤΕΛ Α.Ε.», 

Σ. Χαραλάμπους, «ΚΑΨΗΣ Α.Ε., Β. Δουβή και Μ. Μακρίδου και ακυρώθηκαν εγγραφές αυτών 

στους βεβαιωτικούς καταλόγους για οφειλές ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. και αντίστοιχων προστίμων του 

άρθρου 19 του ν. 1080/1980 (απόφ. Δημάρχου). 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. πρωτ.: 

2/67957/29-08-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της νομικής 

υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/67957/29-8-2017, ως εξής:   . 

«ΘΕΜΑ: Μη άσκηση ενδίκου μέσου  

Στο Δήμο Ρόδου κοινοποιήθηκαν στις 21-08-2017,  οι υπ’αρ. Α166/2017, Α169/2017, Α406/2017, 

Α407/2017, Α408/2017 αποφάσεις του Α΄ Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ρόδου, με την οποία έγιναν δεκτές αντίστοιχες προσφυγές των «ΚΙΟΤΕΛ Α.Ε.», Σ. Χαραλάμπους, 

«ΚΑΨΗΣ Α.Ε.», Β. Δουβή και Μ. Μακρίδου και ακυρώθηκαν εγγραφές αυτών στους βεβαιωτικούς 
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καταλόγους για οφειλές ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. και αντίστοιχων προστίμων του άρθρου 19 του ν. 1080/1980 

(αποφ. Δημάρχου). 

Η αιτιολογία της απόρριψης είναι αντιγραφή των υπ’αριθμ. 4504-05/2014 αποφάσεων της 

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκριναν τον ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ αντισυνταγματικό και 

ανίσχυρο. 

Κατόπιν αυτού και λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) Nομοθετικά ο ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. καταργήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9 υποπ. Δ12, παρ. 9 του Ν. 4336/2013 (ΦΕΚ Α΄ 94/14-08-2015) (Γ΄ 

Μνημόνιο) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107/31-07-2017) 

βεβαιωμένες οφειλές από τον καταργούμενο φόρο και συναφείς κυρώσεις διαγράφονται, κατόπιν 

διαπιστωτικής απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και β)  ότι σύμφωνα με την υπ’αρ. 

594/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου κατ’ εφαρμογή των παραπάνω 

διατάξεων, αποφασίστηκε η διαγραφή κάθε ανείσπρακτης οφειλής οποιουδήποτε φορολογικού 

υποκειμένου  από τον ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ (κύρια οφειλή, πρόστιμα και προσαυξήσεις) σύμφωνα με την 

σχετική κατάσταση οφειλών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, γνωμοδοτούμε για τη μη άσκηση 

εφέσεων κατά των παραπάνω αποφάσεων λόγω εκ του νόμου διαγραφής του ένδικου φόρου και 

κατάργησης του αντικειμένου των δικών .   

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Θεόδωρου Παπαγεωργίου) 

 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 νομικής υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/67957/29-8-2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

και εγκρίνει  τη μη άσκηση εφέσεων κατά των οι υπ’αρ. Α166/2017, Α169/2017, Α406/2017, 

Α407/2017, Α408/2017 αποφάσεις του Α΄ Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ρόδου, με την οποία έγιναν δεκτές αντίστοιχες προσφυγές των «ΚΙΟΤΕΛ Α.Ε.», Σ. Χαραλάμπους, 

«ΚΑΨΗΣ Α.Ε.», Β. Δουβή και Μ. Μακρίδου και ακυρώθηκαν εγγραφές αυτών στους βεβαιωτικούς 

καταλόγους για οφειλές ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. και αντίστοιχων προστίμων του άρθρου 19 του ν. 1080/1980 

(αποφ. Δημάρχου), λόγω εκ του νόμου διαγραφής του ένδικου φόρου και κατάργησης του 

αντικειμένου των δικών.   

 

 

ΘΕΜΑ 8o                                                                    Απόφ. Αρ. 526 / 2017 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ8Ω1Ρ-Ε0Ω) 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη έφεσης του Δήμου Ρόδου κατά της υπ΄ αρ. 27/2013 

απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου η οποία απέρριψε την από 15-7-2008 αγωγή 

της Ζερμέν-Σουζάνας χήρας Ζησιμάτου το γένος Ερρίκου.  

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αρ. πρωτ.: 2/71528/07-09-

2017) 

Ο ίδιος ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της νομικής 

υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/71528/7-9-2017, ως εξής:   . 

«ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση έγκρισης έφεσης του Δήμου κατά της υπ’ αριθ. 27/2013 απόφασης ΠΠρΡ. 

 Επί της από 15.07.2008 και με αρ. εκθ. κατ. 986/2008  αγωγής της  Ζερμέν-Σουζάνας, χήρας 

Γεράσιμου Ζησιμάτου, το γένος Ερρίκου και Αναστασίας Μας,  εναντίον του πρώην Δήμου Ροδίων 

διώκουσας χρησικτησία του ακινήτου με Κ.Μ. 16 Ιξιάς Ρόδου, εκτάσεως 19.130 τ.μ. το οποίο διετέθη 

από τον Ευ. Ψιμόριφο υπερ κοινωφελούς σκοπού του Δήμου, εκδόθηκε η με αριθμό 27/2013 

απόφαση τακτικής διαδικασίας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία απέρριψε με την 

αγωγή αυτή, αλλά με αιτιολογία που θεωρήθηκε από την Ν.Υ. ότι βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου 

και ασκήθηκε η από 14.10.2015 και υπ’ αριθ. κατ. 199/2015 έφεση. Επίσης κατά της απόφασης αυτής 

ασκήθηκαν η από 30.12.2015 και υπ’ αριθ. κατ. 262/2015 έφεση της ενάγουσας  Ζερμέν-Σουζάνας, 

χήρας Γεράσιμου Ζησιμάτου και η από 15-3-2015 και  υπ’ αριθ. κατ. 32/14-4-2016 έφεση των 
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Αναστασίας Μας του Αλφρέδου, και Ερρίκου Μας του Αλφρέδου, οι οποίοι είχαν ασκήσει κύρια 

παρέμβαση πρωτόδικα.  

Επειδή κατά την κατάθεση της έφεσης του Δήμου δεν είχε ληφθεί σχετική απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής  και η εκδίκαση όλων των εφέσεων επισπεύστηκε από τον Δήμο για την οριστική επίλυση 

της αντιδικίας και την περεταίρω ικανοποίηση της βούλησης του διαθέτη 

Επειδή με το άρθρο 72 § 1 εδ. ιγ  του νόμου Ν. 3852/2010  η αρμοδιότητα για την άσκηση ενδίκων 

μέσων αλλά και την έγκριση ασκηθέντων υπάγεται στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής, η 

απόφαση της οποίας λαμβάνεται επί ποινή ακυρότητας ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου. 

Επειδή η προκείμενη έφεση ασκήθηκε θεωρώντας ότι υπάρχει βλαπτική αιτιολογία στην εκκαλούμενη 

και θεωρούμε ότι έπρεπε να ασκηθεί, αλλά απαιτείται η έγκριση 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), ότι εγκρίνεται η 

άσκηση της παραπάνω έφεσης και οι μέχρι σήμερα ενέργειες των νομικών συμβούλων του Δήμου. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Στάγκα Εμμανουήλ) 

 

 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 νομικής υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/71528/7-9-2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνεται, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου κου Στάγκα Εμμανουήλ,  η 

άσκηση της υπ΄αρι.κατ.199/2015  έφεσης που άσκησε ο δήμος μας στην απόφαση  με αριθμό 27/2013   

τακτικής διαδικασίας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία απέρριψε   την αγωγή της  

Ζερμέν-Σουζάνας, χήρας Γεράσιμου Ζησιμάτου, το γένος Ερρίκου και Αναστασίας Μας,  εναντίον 

του πρώην Δήμου Ροδίων διώκουσας χρησικτησία του ακινήτου με Κ.Μ. 16 Ιξιάς Ρόδου, εκτάσεως 

19.130 τ.μ. το οποίο διετέθη από τον Ευ. Ψιμόριφο υπερ κοινωφελούς σκοπού του Δήμου,  με 

αιτιολογία που θεωρήθηκε από την νομική υπηρεσία  ότι βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου μας 

καθώς και   οι μέχρι σήμερα ενέργειες των νομικών συμβούλων του Δήμου Ρόδου. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 9o                                                                     Απόφ. Αρ. 527 / 2017 (Α.Δ.Α.: 6ΛΨ3Ω1Ρ-Σ6Φ) 

Λήψη απόφασης για την άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής του Ξετρίχη Αναστασίου, της με 

αριθμό 1484/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου και της από 10-2-2015 επιταγής 

προς πληρωμή, άλλως παραίτηση από την ασκηθείσα ανακοπή. 

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

2/71696/07-09-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της νομικής 

υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/71696/7-9-2017, ως εξής:    

«ΘΕΜΑ: Άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά του Ξετρίχη Αναστασίου, της με αριθμό 

1484/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου και της από 10-2-2015 επιταγής προς 

πληρωμή, άλλως παραίτηση από την ασκηθείσα ανακοπή. 

Ο Ξετρίχης Αναστάσιος εξέδωσε σε βάρος της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού – 

Ψυχαγωγικών Πολιτιστικών Υπηρεσιών του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου τη με αριθμό 1484/2011 

διαταγή πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου Μυρσίνης Πετρέλλη, με την οποία υποχρεώθηκε η πρώην 

δημοτική επιχείρηση να καταβάλει σαυτόν το ποσό των 6.800,00 ευρώ για την κατασκευή τουαλετών 
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για άτομα με ειδικές ανάγκες στην παραλία «Τσαμπίκα», με το νόμιμο τόκο από την επομένη της 

επίδοσης εξώδικης – πρόσκλησης και διαμαρτυρίας, ήτοι από τις 13-9-2011 και έως την εξόφληση. 

Ακριβές φωτοαντίγραφο του πρώτου απογράφου εκτελεστού με την παρά πόδας αυτού από 10-2-2015 

επιταγή προς πληρωμή, ο Ξετρίχης Αναστάσιος κοινοποίησε στην παραπάνω πρώην δημοτική 

επιχείρηση, που κακώς παρέλαβε ο Δήμος Ρόδου στις 17-2-2015 αφού δεν είναι καθολικός διάδοχος 

αυτής, με την οποία επέτασσε αυτήν καταβάλει σαυτόν για κεφάλαιο το ποσό των 6.800 ευρώ, για 

τόκους υπερημερίας το ποσό των 1.893,08 ευρώ, για δικαστική δαπάνη το ποσό των 174 ευρώ, για 

λήψη απογράφου το ποσό των 20 ευρώ, για τέλη απογράφου το ποσό των 3 ευρώ, για σύνταξη 

επιταγής και γραμμάτιο προείσπραξης ΔΣΡ το ποσό των 200 ευρώ, για επίδοση το ποσό των 80 ευρώ 

και για επικύρωση το ποσό των 5 ευρώ και συνολικά το ποσό των 9.176,08 ευρώ.  

Κατά του Ξετρίχη Αναστασίου, της παραπάνω διαταγής πληρωμής και της παραπάνω από 10-2-2015 

επιταγής προς πληρωμή, ο Δήμο Ρόδου άσκησε,  κακώς, την από 25-2-2015 και με αριθμό κατάθεσης 

90/26-2-2015 ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε 

η 19-9-2017. Η άσκηση της ανακοπής αυτής εγκρίθηκε με τη με αριθμό 74/23-3-2015 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου.  

Ο Δήμος Ρόδου όμως κακώς κατά την άποψή μου άσκησε την παραπάνω ανακοπή γιαυτό και θα 

πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 

72 του ν. 3852/2010 και να δοθεί η εντολή και η πληρεξουσιότητα σε εμένα να παραστώ στο 

Ειρηνοδικείο Ρόδου και να παραιτηθώ από το δικόγραφο και το δικαίωμά της, για λόγους όμως 

ασφαλείας θα πρέπει να δοθεί σε εμένα η εντολή και η πληρεξουσιότητα αν το κρίνω σκόπιμο και 

νομικά ορθό να ασκήσω εναντίον του Ξετρίχη Αναστασίου, της παραπάνω διαταγής πληρωμής και 

της παραπάνω επιταγής προς πληρωμή πρόσθετους λόγους ανακοπής, με οποιοδήποτε περιεχόμενο, 

να παραστώ στο Ειρηνοδικείο Ρόδου στις 19-9-2019 και κατά τη διάσιμο που θα οριστεί για τους 

πρόσθετους λόγους ανακοπής, ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε 

άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω προτάσεις, να προσκομίσω έγγραφα, 

να εξετάσω μάρτυρες, να λάβω ένορκες βεβαιώσεις και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια 

ούτως ώστε να γίνει δεκτή η ανακοπή του Δήμου Ρόδου και η τυχόν πρόσθετοι λόγοι που θα ασκήσω 

και να ακυρωθεί η παραπάνω διαταγή πληρωμής.  

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται αναλυτικά ως εξής: 

ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ):  

Πρέπει να ληφθεί υπόψη, κάτι που προέκυψε με τη μελέτη του Ν. 4387/2017 και που ξεκαθαρίζει ότι 

ο Δήμος δεν είναι καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων των εταιρειών των πρώην Δήμων. 

 

 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 νομικής υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/71696/7-9-2017 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία  

μειοψηφούσης της κας Καραγιάννη Μαρίας 

Εξουσιοδοτείται ο κος Σαλαμαστράκης Δημήτριος, νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου   να 

παραστεί  στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και να παραιτηθεί  από το δικόγραφο και το δικαίωμά της, καθώς 

και να ασκήσει εναντίον του  κου Ξετρίχη Αναστασίου, της παραπάνω διαταγής πληρωμής και της 

παραπάνω επιταγής προς πληρωμή πρόσθετους λόγους ανακοπής, με οποιοδήποτε περιεχόμενο, να 

παραστεί στο Ειρηνοδικείο Ρόδου στις 19-9-2019 και κατά τη διάσιμο που θα οριστεί για τους 

πρόσθετους λόγους ανακοπής, ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε 

άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου, να υποβάλει προτάσεις, να προσκομίσει έγγραφα, 

να εξετάσει μάρτυρες, να λάβει ένορκες βεβαιώσεις και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια 

ούτως ώστε να γίνει δεκτή η ανακοπή του Δήμου Ρόδου και η τυχόν πρόσθετοι λόγοι που θα ασκήσει 

και να ακυρωθεί η παραπάνω διαταγή πληρωμής.  
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ΘΕΜΑ 10o                                                                    Απόφ. Αρ. 528 / 2017 (Α.Δ.Α.: Ω1Η9Ω1Ρ-02Β) 

Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής για παράσταση στο Ειρηνοδικείου Αθηνών στις 18-9-

2017 και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της 1-9-2015 με αριθμό κατάθεσης 

6248/1-10-2015 αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ» που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου 

και απευθύνεται στο Ειρηνοδικείου Αθηνών. 

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

2/71699/07-09-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της νομικής 

υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/71699/7-9-2017, ως εξής:    

«ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 18-9-2017 και άδεια 

μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της 1-9-2015 και με αριθμό κατάθεσης 6248/1-10-2015 

αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και 

απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.    

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ» άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 1-9-2015 και με αριθμό 

κατάθεσης 6248/1-10-2015 αγωγής της που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, με την οποία 

ζητά να της καταβάλει το ποσό των 7.177,13 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από τις 19-5-2014, άλλως από 

την επίδοση της αγωγής, που έγινε στις 14-10-2015, για ασφάλιστρα αυτοκινήτων των πρώην Δήμων 

Ροδίων, Καλλιθέας και Νότιας Ρόδου. Για τη συζήτηση της αγωγής αυτής ορίστηκε δικάσιμος η 15-2-

2016 και μετά από αναβολή η 18-9-2017. 

2. Για την παράσταση τη δική μου ή των συναδέλφων μου Θεόδωρου Παπαγεωργίου, Εμμανουήλ 

Στάγκα και Κων/νου Γιανακκού για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο ή σε 

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

Δήμου Ρόδου για την αγωγή της παραπάνω εταιρείας, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την 

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

δίνεται σε εμάς, από κοινού η χωριστά στον καθένα, ως δικηγόρους του Δήμου με πάγια εντολή, η 

εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παραστούμε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 18-9-

2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να 

εκπροσωπήσουμε το Δήμο Ρόδου, να υποβάλουμε προτάσεις και γενικά να προβαίνουμε σε κάθε 

νόμιμη για την απόρριψη της παραπάνω αγωγής.  

3. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμάς της 

άδειας να μεταβούμε στην Αθήνα, όλοι ή ένας από εμάς, στις 17-9-2017 μέχρι 18-9-2017 για να 

παραστούμε στο Ειρηνοδικείο Ρόδου κατά τη δικάσιμο της παραπάνω αγωγής, ήτοι στις 18-9-2017, 

αλλά και να αναληφθεί η σχετική δαπάνη ποσού 300 ευρώ από το σχετικό κωδικό του 

προϋπολογισμού του Δήμου.   

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

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 νομικής υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/71699/7-9-2017 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία  

μειοψηφούσης της κας Καραγιάννη Μαρίας 

Α) Εξουσιοδοτείται, ο κος Σαλαμαστράκης Δημήτριος, και σε περίπτωση αδυναμίας του ιδίου ο κ 

Θεόδωρος Παπαγεωργίου, ή Εμμανουήλ Στάγκας ή  Κων/νος Γιανακκός, για την παράσταση  για 

λογαριασμό του Δήμου Ρόδου στην παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από 
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αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για τη υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου για την αγωγή της 

παραπάνω εταιρείας. Επίσης δίδεται η  εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παραστούν  

στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 18-9-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσουν το Δήμο Ρόδου, να υποβάλουν προτάσεις και γενικά 

να προβαίνουν σε κάθε νόμιμη ενέργεια  για την απόρριψη της παραπάνω αγωγής.  

Β) Δίδεται η άδεια   να μεταβεί στην Αθήνα ο κος Σαλαμαστράκης Δημήτριος ή ένας από τους 

ανωτέρω νομικούς, στις 17-9-2017 μέχρι 18-9-2017 για να παραστούν στο Ειρηνοδικείο Αθηνών 

κατά τη δικάσιμο της παραπάνω αγωγής, ήτοι στις 18-9-2017.   

 Γ) Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης  ποσού 300,00 € εις βάρος του Κ.Α. 10-6422.0001 με τίτλο 

«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης» για την πραγματοποίηση του ταξιδιού του στην 

Αθήνα. 

 

 

ΘΕΜΑ 11o                                                                   Απόφ. Αρ. 529 / 2017 (Α.Δ.Α.: 6ΓΑΚΩ1Ρ-59Θ) 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ασκηθείσας ανακοπής κατά της εταιρείας «ΞΕΤΡΙΧΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» της με αριθμό 94/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου 

Ρόδου και της από 7-2-2014 επιταγής προς πληρωμή και άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής 

και λήψη απόφασης για άσκηση  πρόσθετων λόγων ανακοπής. 

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

2/71700/07-09-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της νομικής 

υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/71700/7-9-2017, ως εξής:   . 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ασκηθείσας ανακοπής κατά της εταιρείας «ΞΕΤΡΙΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε.», της με αριθμό 94/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου και της από 7-2-2014 

επιταγής προς πληρωμή και άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής και λήψη απόφασης για άσκηση 

πρόσθετων λόγων ανακοπής. 

Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΤΡΙΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» εξέδωσε σε βάρος 

του Δήμου Ρόδου ως δήθεν καθολικού διαδόχου της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού και 

Πολιτισμού του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου τη με αριθμό 94/2014 διαταγή πληρωμής της Ειρηνοδίκης 

Ρόδου Δροσούλας Γεροστάθου, με την οποία υποχρεώθηκε ο  Δήμος Ρόδου να καταβάλει σαυτήν το 

ποσό των 3.268,53 ευρώ για εξόφληση τριών τιμολογίων για διάφορα είδη που πώλησε σαυτήν, με το 

νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της διαταγής πληρωμής μέχρι την εξόφληση. 

Ακριβές φωτοαντίγραφο του πρώτου απογράφου εκτελεστού με την παρά πόδας αυτού από 7-2-2014 

επιταγή προς πληρωμή, η παραπάνω εταιρεία κοινοποίησε στο Δήμο Ρόδου στις 10-2-2014, με την 

οποία επέτασσε το Δήμο Ρόδου να καταβάλει σαυτήν για κεφάλαιο το ποσό των 3.268,53 ευρώ, για 

δικαστική δαπάνη το ποσό των 103,00 ευρώ, για αντίγραφα, σύνταξη της επιταγής, παραγγελία για 

επίδοση και επίδοση το ποσό των 200,00 ευρώ και συνολικά το ποσό των 3.571,53 ευρώ.  

Κατά της παραπάνω εταιρείας, της παραπάνω διαταγής πληρωμής και της παραπάνω από 7-2-2014 

επιταγής προς πληρωμή, ο Δήμο Ρόδου άσκησε την από 18-2-2014 και με αριθμό κατάθεσης 118/26-

2-2014 ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε 

αρχικά η 13-10-2015 και μετά από αναβολές η 19-9-2017.  

Για την έγκριση της άσκησης της ανακοπής αυτής θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, ως επίσης θα πρέπει να 

ληφθεί απόφαση και για την άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής, με οποιοδήποτε περιεχόμενο, να 

δοθεί δε η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα σε εμένα να παραστώ στο Ειρηνοδικείο Ρόδου 

στις 19-9-2019 και κατά τη διάσιμο που θα οριστεί για τους πρόσθετους λόγους ανακοπής, ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσω το 

Δήμο Ρόδου, να υποβάλω προτάσεις, να προσκομίσω έγγραφα, να εξετάσω μάρτυρες, να λάβω 

ένορκες βεβαιώσεις και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η 

ανακοπή του Δήμου Ρόδου και οι πρόσθετοι λόγοι που θα ασκήσω και να ακυρωθεί η παραπάνω 

διαταγή πληρωμής.  
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(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

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 νομικής υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/71700/7-9-2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία  

μειοψηφούσης της κας Καραγιάννη Μαρίας 

 

Εγκρίνει την άσκηση της ανακοπής καθώς και η άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής, με 

οποιοδήποτε περιεχόμενο, δίδεται επίσης η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα στον κ. 

Σαλαμαστράκη Δημήτριο, να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Ρόδου στις 19-9-2019 και κατά τη διάσιμο 

που θα οριστεί για τους πρόσθετους λόγους ανακοπής, ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από 

αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου, να υποβάλει προτάσεις, 

να προσκομίσει έγγραφα, να εξετάσει μάρτυρες, να λάβει ένορκες βεβαιώσεις και γενικά να προβεί σε 

κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η ανακοπή του Δήμου Ρόδου και οι πρόσθετοι λόγοι 

που θα ασκήσει και να ακυρωθεί η παραπάνω διαταγή πληρωμής.  

 

 

ΘΕΜΑ 12o                                                                   Απόφ. Αρ. 530 / 2017 (Α.Δ.Α.: Ω1ΥΞΩ1Ρ-88Ο) 

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΗΤΑ Τ.Κ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ» 

προϋπολογισμού 30.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/68144/29-08-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/68144/29-08-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 1
ου

  Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΗΤΑ Τ.Κ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ», Προϋπ: 30.000,00 € (με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α)». 

 Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου ««ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΗΤΑ Τ.Κ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ», 

Προϋπ: 30.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α)», σύμφωνα με τον Ν.4412//2016 από το οποίο 

προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρία «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Ι.Κ.Ε.», με επί 

μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

  Κατηγορία           Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 46,00% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : 38,00% 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ : 46,00% 

και ποσό προσφοράς 11.477,66 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 42,957 %. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 9.726,83 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 1.750,83 

Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)  : 11.477,66 

Απρόβλεπτα 15% : 1.721,65 

Αναθεώρηση : 601,30 

Σύνολο Ι : 13.800,61 

Φ.Π.Α 24% : 3.312,15 

Σύνολο ΙΙ (με  Φ.Π.Α 24%) : 17.112,76 
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Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και 

την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  

Ι.Κ.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  «Διεξαγωγής δημοπρασίας, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  ‘‘προσφορά με επί μέρους 

ποσοστά έκπτωσης’’ ( ν. 4412/2016 (Α’ 147) ) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΗΤΑ 

Τ.Κ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ», Προϋπ: 30.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α). 

 

   Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Παρασκευή 25 του 

μηνός Αυγούστου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ.,(σύμφωνα με την υπ’αρ. 16/60645/01-07-2017, 

ΑΔΑ:Ψ7ΦΡΩ1Ρ-6Θ6, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1)  Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ. Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος   

2)  Ζαγοριανός Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ. Δ. Ρόδου ως μέλος,   

3) Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Τ.Υ.  

     Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο 

σύμφωνα με την υπ’ αρ. 436/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι 

όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 448/ 24-3-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. 

Ιωάννου και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΗΤΑ Τ.Κ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ», 

Προϋπ: 30.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού 

ως εξής: 

  
    Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι 

παρακάτω διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής 

τους σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης:    

1. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

3.  ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.  

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καθ' 

ενός διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως, 

στον οποίο περιέχονται  φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος-κλειστός φάκελος 

Οικονομικής Προσφοράς.  

     Μετά την ταχθείσα από την διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη 

διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, ο πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών, 

έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών. 

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου και 

διαπίστωσε ότι είχαν καταθέσει προσφορές οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι, ταξινομημένοι κατά ώρα 

κατάθεσης η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

1. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 

2.  VAST – MAKE I.K.E. 

3.  ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

4.  ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  προσφοράς 

κατά σειρά επιδόσεως, μονόγραψε και τοποθέτησε τον αύξοντα αριθμό επίδοσης στους φακέλους 

δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. Έπειτα ανοίχθηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών 

σύμφωνα με την σειρά προσέλευσης και καταγράφηκαν η επωνυμία του φορέα, η τάξη και κατηγορία 
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του, ο εκπρόσωπος καθώς και ο αριθμός, το ίδρυμα και το ποσό της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής.   

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε σε κάθε 

σελίδα, ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και αφού προέβηκε στις 

απαραίτητες διορθώσεις καταχώρησε όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά σειρά 

μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό. 

      Στην συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη 

αναγραφή των  ποσοστών έκπτωσης , η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών 

σφαλμάτων στα αθροίσματα , τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος 

ομαλότητας. 

     Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. 

Η επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

οικονομικών προσφορών. 

Κατά τους ανωτέρω ελέγχους δεν αποκλείσθηκε κανένας από τους διαγωνιζόμενους. 

     Στην συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 

μειοδοσίας, έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και την εγκυρότητα της 

εγγυητικής επιστολής (15.2 της διακήρυξης), σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

     Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

τελικό πίνακα μειοδοσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, από τον οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, 

είναι η προσφορά της εταιρίας: «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Ι.Κ.Ε.», με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης: 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 46%, ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 38%, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 46% και ποσό προσφοράς 11.477,66 

ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  

42,957%. 

Με το υπ’αρ. 16/67266/25-08-2017  έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το 

αρμόδιο γραφείο ΕΤΑΑ /ΤΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής των συμμετεχόντων.     

     Η απάντηση του ταμείου της Ρόδου  μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 25-08-2017 με το υπ’αρ. 

πρωτ. 505/25-08-2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου, που μας βεβαιώνουν την γνησιότητα των 

εγγυητικών,  οπότε σήμερα 25/08/2017  η επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό της». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ 

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ    

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. 11.477,66 42,957% 

2 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12.580,04 37,479% 

3 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 13.360,43 33,600% 

4 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 15.385,91 23,534% 

5 VAST-MAKE I.K.E 15.600,78 22,466% 

6 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 16.683,37 17,086% 

7 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 17.907,90 11,000% 

(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 αρ. πρωτ.: 16/68144/29-08-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 
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 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τον Νόμο 4412/2016, 

 Την με αριθμό 448/2017 (Α.Δ.Α.:ΨΟΚΩΩ1Ρ-Τ0Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την 

κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 

ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΗΤΑ Τ.Κ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ».  

  

Β) Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη και κατακυρώνει το σύνολο του έργου για την 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΗΤΑ 

Τ.Κ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ» στην εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Ι.Κ.Ε.», με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 46%, ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 38%, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 46% και ποσό 

προσφοράς 11.477,66 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

ήτοι μέση έκπτωση  42,957%. 

 

 

ΘΕΜΑ 13o                                                                   Απόφ. Αρ. 531 / 2017 (Α.Δ.Α.: 7ΚΩΓΩ1Ρ-Β7Σ) 

Κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/69671/01-09-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/69671/01-09-2017 δια της οποίας κοινοποιούνται οι νέοι όροι διακήρυξης 

του διαγωνισμού, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός νέων όρων Διακήρυξης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» 

 

     Με την 1056/2016 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η μελέτη του έργου:    

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» 

    και με την 113/2017 εγκρίθηκαν οι όροι  Διακήρυξης του παραπάνω έργου.  

   Στη  συνέχεια η υπηρεσίας μας προχώρησε  στην τροποποίηση της μελέτης με νέα εισήγηση της 

προς το Δ.Σ. το οποίο με την 615/2017 απόφασή του,  την ενέκρινε ανακαλώντας την 1056/2016.    

              Μετά τ’ ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή:    

 1. Η ανάκληση της 113/2017 απόφασης της ΟΕ   

 2. Η έγκριση του νέου σχεδίου Διακήρυξης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ   ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού 50.000 ευρώ με αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α. που είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του 2017 στον 

Κ.Α. 30-7335-0010, με πίστωση 50.000  ευρώ. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των νέων όρων Διακήρυξης του  έργου 

του θέματος». 

 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης των Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών  

 κ Αλέξανδρου Μπεκιάρη) 

 

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής, για τους όρους της διακήρυξης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ», κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/69671/01-09-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τον Νόμο 4412/2016, 

 Την με αριθμό 615/2017 απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της εκ νέου μελέτης, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Ανακαλεί την με αριθμό 113/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου με την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ». 

Β) Εγκρίνει το νέο σχέδιο διακήρυξης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» και καταρτίζει τους νέους όρους 

διακήρυξης του διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

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  

xix
Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  
 

την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η  Π Α Λ Α Ι Ω Ν  Κ Α Ι  Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η  Ν Ε Ω Ν  Φ Ω Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν  

Σ Ω Μ Α Τ Ω Ν  

 

Εκτιμώμενης αξίας  40.322,55 Ευρώ 

(πλέον 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 
xx

 

1.1       Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 (1
ος

 ΟΡΟΦΟΣ) 

Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241364609-612-610 

Telefax : 2241364695-2241364610 

E-mail : texnikes@rhodes.gr 

Πληροφορίες:  : Κος Πλιώτας-Κα. Κυρκούση-κ. Διαμαντής 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.4 Προϊστάμενη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην ΡΟΔΟ,οδός ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 (1
ος

 ΟΡΟΦΟΣ)την     /    

/2017ημέρα …………………. και ώρα 10:00  και από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
xxi

 

1.6 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) ............................
xxii

 

2.2Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής 

τους, που ανέρχεται σε 10ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά 

του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της 

σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι 

την ……………… /    /2017. 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 
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Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει 

ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο
xxiiixxiv

.  

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ………………………………………….
xxv

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 την  ………………… /      /2017
xxvi

 

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: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 (1
ος

 ΟΡΟΦΟΣ). 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 ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΩΝ» 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ρόδου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
xxvii

 
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,
xxviii

 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. 
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Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - 

Σύναψη σύμβασης- Ενστάσεις 

4.1 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. 

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 
xxix

, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, 

καθώς και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
xxx

.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
xxxi

, 
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 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.  
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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
xxxiii

.  

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,
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 τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο23.2-23.10 της παρούσας. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 

και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 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, 
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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. 
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β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνειτη 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 τηςΔ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ (τόπος)  εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί 

αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. 
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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. 

 

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 Τεχνικού 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.  

  

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
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6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

 Παραρτήματα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

10. 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 περισσότερες 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).  

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) 



   

 82 

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
xxxvii

 

 - 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 ).
xxxviii

 

7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
xxxix

, 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 

δικαίουκαι 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
xl
 

 Το έργουπόκειται στις κρατήσεις
xli

 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. 1435/25-7-2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

για το οικονομικό έτος 2017 και με αρ. Α/1.406 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 ).
xlii
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Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 

11.1          Τίτλος του έργου 

 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ». 
  

11.2. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 40.322,55 Ευρώ και αναλύεται 

σε: 

Δαπάνη Εργασιών  29.693,85 ευρώ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 5.344,89 ευρώ 

Απρόβλεπτα
xliii

 (ποσοστού 15%επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

5.255,81 ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του 

ν. 4412/2016.
xliv

 

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 28,00 ευρώ σύμφωνα με 

το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 

11.3. Τόπος εκτέλεσης του έργου 
 

               Κρητικά και Ψαροπούλα (μέχρι το άγαλμα του Διαγόρα). 

11.4. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
Το έργο ανήκει στην κατηγορία  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 

του Ν.3669/2008  και αναλυτικότερα  η μελέτη προβλέπει αποξήλωση των ιστών και φωτιστικών 

ύψους 3,5 μ από το πεζοδρόμιο του οικισμού των Κρητικών οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε άλλα 

σημεία της πόλης, η συντήρηση των σιδηροϊστών ύψους 9,5 μ στην ίδια περιοχή μέχρι το άγαλμα του 

Διαγόρα που έχουν επικαλυφθεί με αλάτι από την θάλασσα. 

 

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 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 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
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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 εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης
xlv

.  

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. 
xlvi

 

  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
xlvii

 

 

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 72του ν. 4412/2016, εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 806,45 ευρώ. 
xlviii

 

 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,  

 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.  
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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 2/1/2018, 

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)
xlix

 

16.1 ΔΕΝ
l
  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ………………….

li
 

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  

..........................................
lii
 

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. 
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Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια 

της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

 

17.Α.2Οι 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 
liii

ορίζεται η    /   /2017, ημέρα 

………………... 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
liv

, 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  Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, καθώς 

και των επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα
lv
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.
lvi,

 

 

21.3 Οι ενώσειςοικονομικών 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.  
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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 
lvii

 

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 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.) 

καιΙδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά 

κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. 
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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 στηνκαταβολή 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.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

(διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:lviii

 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισηςή 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 θέτεισε 

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
lix

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). 
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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
lx
 

(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. 6669/2008. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
lxi

 

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 

 

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 χρηματοοικονομικήεπάρκεια, 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.  
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 

περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τoΤυποποιημένο 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 εντός3 

μηνώνπου 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.
lxii

 

 

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 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)
lxiii

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  

4. φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 
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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. 

5. 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.  

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 
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Μ.Ε.Ε.Π
lxiv

 κατηγορίας Α1 τάξη και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ καθώς και των 

επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα  Νομαρχιακά Μητρώα στην ίδια κατηγορία. 

 (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.Ε.Π  ή και στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

(i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσαςκαθώς 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.Ε.Π 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 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, υποβάλλουνως 

δικαιολογητικά τα. αναφερόμενα στο Μέρος IΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ («Αποδεικτικά μέσα για 

τα κριτήρια επιλογής») του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016
lxv

 

 

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, 
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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 
lxvi

: 

- 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. 
lxvii

 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
lxviii

 

- 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).
lxix

 

 

- 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 
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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) 

- 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 χορηγηθέναπό 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 παρουσιαστούνελλείψεις 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. 

 

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. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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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. 615/2017 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

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

αριθ. 445/2017 (ΑΔΑ: ΨΡΓΚΩ1Ρ-ΝΣΧ), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 30-

7335.0010, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως 

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

2/100018/0026/2016.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 14o                                                                    Απόφ. Αρ. 532 / 2017 (Α.Δ.Α.: 60ΞΧΩ1Ρ-ΗΙΙ) 

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ» προϋπ.: 7.200,00 (με Φ.Π.Α.) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/69793/01-09-2017) 

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

Υποδομών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/69793/01-09-2017, ως κατωτέρω: 

«Θέμα: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ » , προϋπ: 7.200,00 ( με ΦΠΑ) 

1.  Με την με αριθμό απόφαση 314/2017 του Δημοτικού Συμβούλιου έγινε η εγγραφή του έργου 

του θέματος στο Τεχνικό Πρόγραμμα και με την με αρ.361/2017 του Δημοτικού Συμβούλιου στον 

Προϋπολογισμό 2017 με ΚΑ 15-7331.0001 και πίστωση 7.200,00€. 

2. Με την με αριθμό 405/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση πίστωσης ποσού 

7.200,00€. 

3. Με βάση το ΠΔ 171/87 άρθρο 15 παράγραφος 1:’’ Για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η 

δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, η με 

αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό γίνεται με βάση την 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη 

σχετική απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου ή της δημαρχιακής επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της 

απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη ………..’’. 

4. Την με αρ. 18/19-10-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών ,Μεταφορών και Δικτύων 

σύμφωνα με την οποία το άρθρο 15 του ΠΔ 171/87 , δεν έχει καταργηθεί ρητά από το νέο Νόμο 

4412/2016 και επομένως εξακολουθεί να ισχύει. 

         Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης  

του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ», προϋπολογισμού 

7.200,00 € (με ΦΠΑ 24%) στην εργοληπτική επιχείρηση ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με 

αριθμό ΜΕΕΠ 18780. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή: 



   

 96 

   Να αναθέσει απ’ ευθείας την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ», προϋπολογισμού 7.200,00 € (με ΦΠΑ 24%) στην εργοληπτική επιχείρηση 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με αριθμό ΜΕΕΠ 18780. 

      σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία και την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή 

και τον προϋπολογισμό. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

 κ Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στη βελτίωση – αποκατάσταση της  υφιστάμενης περίφραξης 

(επισκευή σαθρών επιχρισμάτων) και τον ελαιοχρωματισμό των υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων. 

Οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:  

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
        

Καθαίρεση 

επιχρισμάτων  
ΝΑΟΙΚ Α\22.23 1 ΟΙΚ 2252 m2 5,60 840,00 

 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ΝΑΟΙΚ Α\20.31.02 2 ΟΙΚ 2173 m3 5,00 30,00 

 
χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς 

       
την διάστρωση των προϊόντων μετά 

       
την εκφόρτωση 

        
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών ΝΑΟΙΚ Α\22.56 3 ΟΙΚ 6102 kg 0,35 15,51 

 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά ΝΑΟΙΚ Α\71.31 4 ΟΙΚ 7131 m2 11,20 1.176,00 

 
με μαρμαροκονίαμα 

        
Αποκατάσταση ενανθρακωμένου ΝΑΟΙΚ Ν\38.73.04 5 

 
m 5,80 290,00 

 
σκυροδέματος λόγω διάβρωσης των 

       
οπλισμών 

         
Σποραδικά επιχρίσματα τριπτά - ΝΑΟΙΚ Ν\71.31.Α 6 ΟΙΚ 7131 m2 15,08 633,36 

 
τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 

       
Χρωματισμοί επί επιφανειών ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02 7 ΟΙΚ 7785.1 m2 10,10 1.515,00 

 
επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 

       
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών ΝΑΟΙΚ Α\77.55 8 ΟΙΚ 7755 m2 6,70 804,00 

 
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά ΝΑΟΙΚ Α\73.33.02 9 ΟΙΚ 7331 m2 33,50 502,50 

 
πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 

       
30x30 cm 

         
Σύνολο 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ       
5.806,37 5.806,37 

      
Αθροισμα 

  
5.806,37 

      
ΦΠΑ 

 
24,00 % 1.393,53 

      
Γενικό Σύνολο 

 
7.199,90 

      
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ 7.200,00 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της υπαλλήλου κ. Κυριακούλη Ειρήνης και του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. 16/69793/01-09-2017, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   

 Το άρθρο 72  παρ. δ΄ του Ν.3852/2010, 

 Το ΠΔ 171/87, 

 Το νέο  Ν. 4412/2016, 

 Την με αρ. 18/19-10-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 

 Την με αρ.314/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 Την 405/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ» προϋπολογισμού 7.200,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) στην 

εργοληπτική επιχείρηση «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με αριθμό ΜΕΕΠ 18780. 

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

αριθ. 405/2017 (ΑΔΑ: 6ΕΖΦΩ1Ρ-6ΣΔ) η οποία συνοδεύεται από το προβλεπόμενο «σχέδιο ανάληψης  

υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στο σχετικό Κ.Α. 15-7331.0001,  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. 533 / 2017 (Α.Δ.Α.: 68Α5Ω1Ρ-017) 

Ανάκληση της με αριθ. 391/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 2ου 

πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/71014/06-09-2017) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού του 

έργου με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ», με αρ. πρωτ.: 16/71014/06-09-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ΄ αρ.: 391/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί 

έγκρισης του 2
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ». 

 

     Έχοντας υπόψη ότι: 

1. Οι όροι διακήρυξης της ανοικτής δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ»,  

προϋπολογισμού 150.000,00 €, εγκρίθηκαν με την υπ΄ αρ.: 120/24-03-2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου εγκρίθηκε με την υπ΄αρ.: 52/17-02-2017 απόφαση Της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

3. Η Δημοπράτηση του έργου διεξήχθη επιτυχώς στις 16-05-2017. 

4. Με την υπ΄αρ.: 284/29-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1
ο
  Πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ»,  από το οποίο προέκυψε προσωρινός μειοδότης 

του έργου η εργολήπτρια εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με ποσό προσφοράς 

57.227,10 € προ ΦΠΑ και μέση έκπτωση 52,692 %. 

5. Με την υπ΄αρ.: 391/04-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 2
ο
  Πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού κατακύρωσης της σύμβασης του παραπάνω έργου υπέρ της 

εργολήπτριας εταιρείας: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» (οριστικός μειοδότης). 

6. Με το υπ΄αρ.: 16/57704/21-07-2017 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

προσκάλεσε τον οριστικό μειοδότη: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» να προσκομίσει 

επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του έργου, προκειμένου να προσκληθεί στη συνέχεια  για 

υπογραφή σύμβασης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ».  

7. Με το υπ΄αρ.: 16/61408/03-08-2017 έγγραφό του ο οριστικός μειοδότης: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ 

ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» υπέβαλε επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του έργου στη Δ/νση 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  
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8. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, 

διαπίστωσε ότι οι υποβληθείσες από τον οριστικό μειοδότη υπ΄αρ.: 631 & 632/04-07-2017 

ενημερότητες του ΕΦΚΑ ήταν μη έγκυρες. 

Επιπλέον, έλαβε υπόψη το υπ΄αρ.: 16/65123/21-08-2017 έγγραφο των Επιτροπών Διαγωνισμών, 

σύμφωνα με το οποίο η μειοδότρια εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» συμμετείχε 

με μη έγκυρα δικαιολογητικά (υπ΄αρ.: 431 & 435/12-04-2017 ενημερότητες του ΕΦΚΑ) σε 

δημοπρασίες έργων του Δήμου Ρόδου. 

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει, βάσει του άρθρου 22 της Διακήρυξης ότι συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού για την υπογραφή της σύμβασης. 

9. Σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης του Ν. 4412/2016: «iii) 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, 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», αλλά και τις διατάξεις των 

άρθρων 72, 73, 74, 75, 76, 77, 103 και 104 του Ν. 4412/2016. 

      Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε: 

1. Στην ανάκληση της υπ΄αρ.: 391/04-07-2017 απόφασής σας, περί κατακύρωσης της σύμβασης 

του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ» υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» 

(οριστικός μειοδότης), 

2. Στην κατάπτωση της υπ΄αρ.: 61003/05-05-2017 Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής του 

ΤΜΕΔΕ, ποσού 2.420,00 € της Εταιρίας: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής, 

3. Στην εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προσκαλέσει τον αμέσως 

επόμενο προσωρινό μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης και τις διατάξεις των 

άρθρων 72, 73, 74, 75, 76, 77, 103 και 104 του Ν. 4412/2016 και έχοντας υπόψη την υπ΄αρ.: 284/29-

05-2017 απόφασής σας, με την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του 

έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ»,  όπου δεύτερος προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εταιρεία: 

«ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσό προσφοράς 61.888,34 € προ ΦΠΑ και μέση έκπτωση 

48,839%.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή της  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Παπαδοπούλου 

Αναστασίας και της κ. Κυρκούση Σουλτάνας) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/71014/06-09-2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο: 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΧΥΤΑ», με θέμα “Ανάκληση της υπ΄ αρ.: 391/2017 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής, περί έγκρισης του 2
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ»”,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 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. 120/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 284/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε 

το 1
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία 

«ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»  
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 Την με αριθ. 391/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε 

το 2
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε οριστικός μειοδότης η 

εταιρεία «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 391/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2
ου

 

Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ»,  διότι σύμφωνα με το υπ΄ αρ.: 16/65123/21-08-2017 

έγγραφο των Επιτροπών Διαγωνισμών,  η μειοδότρια εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» 

συμμετείχε με μη έγκυρα δικαιολογητικά (υπ΄ αρ.: 431 & 435/12-04-2017 ενημερότητες του ΕΦΚΑ) 

σε δημοπρασίες έργων του Δήμου Ρόδου,  

Β) Εγκρίνει την κατάπτωση της υπ΄ αρ.: 61003/05-05-2017 Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής του 

ΤΜΕΔΕ, ποσού 2.420,00 € της Εταιρίας: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής, 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προσκαλέσει τον αμέσως επόμενο 

προσωρινό μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης και τις διατάξεις των άρθρων 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 103 και 104 του Ν. 4412/2016 και έχοντας υπόψη την υπ΄αρ.: 284/29-05-2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ», όπου δεύτερος προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε 

η Εταιρεία: «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσό προσφοράς 61.888,34 € προ ΦΠΑ και μέση 

έκπτωση 48,839%. 

 

 

ΘΕΜΑ 16o                                                                     Απόφ. Αρ. 534 / 2017 (Α.Δ.Α.: 6154Ω1Ρ-Λ4Σ) 

Ανάκληση της με αριθ. 345/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 2ου 

πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ 

ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/71074/06-09-2017) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού του 

έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ 

ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)», με αρ. πρωτ.: 

16/71074/06-09-2017, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Ανάκληση της με αρ. 345/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 

έγκρισης 2
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ ΑΠΟ 

ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)».  

Έχοντας υπόψη: 

1. Οι όροι διακήρυξης της ανοικτής δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ 

ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. 

ΑΦΑΝΤΟΥ)»,  προϋπολογισμού 193.720,00 €, εγκρίθηκαν με την υπ΄ αρ.: 119/24-03-2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου εγκρίθηκε με την αριθ. 51/17-02-2017 απόφαση Της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

3. Η Δημοπράτηση του έργου του θέματος διεξήχθη επιτυχώς στις 04-05-2017. 

4. Με την αριθ. 240/12-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ 

ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» από το οποίο 

προέκυπτε προσωρινός μειοδότης του έργου η εταιρία «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» 

με ποσό προσφοράς 64.288,99€ και μέση έκπτωση 58,846%. 

5. Με την αριθ. 345/20-6-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού κατακύρωσης της Σύμβασης του παραπάνω έργου υπέρ της 

εργολήπτριας εταιρίας «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε». 
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6. Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 16/65123/21-08-2017 έγγραφο 

των Επιτροπών Διαγωνισμών, σύμφωνα με το οποίο η ανάδοχος εργολήπτρια εταιρία 

«ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» προσκόμισε μη έγκυρα δικαιολογητικά (αρ. πρωτ. 

431/12-04-2017 & 435/12-04-2017 ενημερότητες του ΕΦΚΑ) σε δημοπρασίες έργων του δήμου 

Ρόδου, προχώρησε  με το αρ. πρωτ. 16/65783/22-08-2017 έγγραφό της σε ανάκληση του με αρ. 

πρωτ. 16/59553/27-07-2017 εγγράφου της περί ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, 

αφού επίσης διαπιστώθηκαν μη έγκυρα προσκομισθέντα δικαιολογητικά (τα με αρ. πρωτ. 

631/04-07-2017 και 632/04-07-2017 ενημερότητες του ΕΦΚΑ) και βάσει του άρθρου 22 της 

Διακήρυξης συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού για την υπογραφή της σύμβασης. 

7. Με το αρ. πρωτ. 16/66676/24-08-2017 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

προχώρησε στην ανάκληση της πρόσκλησης για την υποβολή εγγυητικής επιστολής και 

υπογραφή σύμβασης του έργου. 

8. Σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης του Ν. 4412/2016,  βάσει του οποίου «iii) 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, 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», και 

τις διατάξεις των άρθρων 72, 73, 74, 75, 76, 77, 103 και 104 του Ν. 4412/2016, 

           παρακαλούμε όπως προχωρήσετε : 

4. Στην 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».  

5. Στην κατάπτωση της με αρ. 60878/12-04-2017 εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του ΤΜΕΔΕ 

ποσού 3.125€ της εταιρίας «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» υπέρ της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

6. Στην εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προσκαλέσει τον αμέσως 

επόμενο προσωρινό μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης και τις διατάξεις των 

άρθρων 72, 73, 74, 75, 76, 77, 103 και 104 του Ν. 4412/2016, κι έχοντας υπόψη τη με αρ. 

240/12-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ 

ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» όπου δεύτερος 

προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.» με ποσό προσφοράς 

64.602,94€ (χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση 58,645%.» 

 

(Ακολουθούν οι  υπογραφές των μελών της Επιτροπής του Διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/71014/06-09-2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)», με θέμα “ Ανάκληση της με αριθ. 

345/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 2
ου

 πρακτικού του 

διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ 

ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»”,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 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 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 
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 Την με αριθ. 240/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε 

το 1
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία 

«ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»  

 Την με αριθ. 345/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε 

το 2
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε οριστικός μειοδότης η 

εταιρεία «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. με αρ. 345/20-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  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», διότι σύμφωνα με το υπ΄ αρ.:  

16/65123/21-08-2017 έγγραφο των Επιτροπών Διαγωνισμών,  η μειοδότρια εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ 

ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» συμμετείχε με μη έγκυρα δικαιολογητικά (αρ. πρωτ..: 431 & 435/12-04-

2017 και 631/04-07-2017 & 632/04-07-2017 ενημερότητες του ΕΦΚΑ) σε δημοπρασίες έργων του 

Δήμου Ρόδου,  

 

Β) Εγκρίνει την κατάπτωση της με αρ. 60878/12-04-2017 εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του 

ΤΜΕΔΕ ποσού 3.125€ της εταιρίας «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» υπέρ της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προσκαλέσει τον αμέσως 

επόμενο προσωρινό μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης και τις διατάξεις των 

άρθρων 72, 73, 74, 75, 76, 77, 103 και 104 του Ν. 4412/2016, κι έχοντας υπόψη τη με αρ. 240/12-

05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ 

ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» όπου δεύτερος 

προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.» με ποσό προσφοράς 64.602,94€ 

(χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση 58,645%.» 

 

 

ΘΕΜΑ 17o                                                                   Απόφ. Αρ. 535 / 2017 (Α.Δ.Α.: Ω1ΨΥΩ1Ρ-44Β) 

Ανάκληση της με αριθ. 482/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 2ου 

πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ 

ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/71238/06-09-2017) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού του 

έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. 

ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ», με αρ. πρωτ.: 16/71238/06-09-2017, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ΄αρ..: 482/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 

του 2
ου

 Πρακτικού του Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ». 

       Έχοντας υπόψη ότι: 

1. Οι όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ»,  προϋπολογισμού 60.000,00 

€, εγκρίθηκαν με την υπ΄ αρ.: 108/24-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου εγκρίθηκε με την υπ΄αρ.: 77/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

3. Η Δημοπράτηση του έργου διεξήχθη επιτυχώς στις 31-05-2017. 

4. Με την υπ΄αρ.: 321/12-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1
ο
  Πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ»,  από το οποίο προέκυψε 
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προσωρινός μειοδότης του έργου η εργολήπτρια εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε» με ποσό προσφοράς 24.677,59 € προ ΦΠΑ και μέση έκπτωση 49,00%. 

5. Με την υπ΄αρ.: 16/56219/18-07-2017 αίτηση η εργολήπτρια εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ 

ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» υπέβαλε τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά στη Δ/νση Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών. 

6. Με την υπ΄αρ.: 482/17-08-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 2
ο
  Πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού κατακύρωσης της σύμβασης του παραπάνω έργου υπέρ της 

εργολήπτριας εταιρείας: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» (οριστικός μειοδότης). 

Η Επιτροπή όμως έλαβε υπόψη το υπ΄αρ.: 16/65123/21-08-2017 έγγραφο των Επιτροπών 

Διαγωνισμών, σύμφωνα με το οποίο η μειοδότρια εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.» συμμετείχε με μη έγκυρα δικαιολογητικά σε δημοπρασίες έργων του Δήμου Ρόδου. 

Μεταξύ των μη έγκυρων δικαιολογητικών ήταν και η υπ΄αρ.: 435/12-04-2017 ενημερότητα του 

ΕΦΚΑ που κατέθεσε η Εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με την 16/56219/18-07-

2017 αίτησή του. 

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει, βάσει του άρθρου 22 της Διακήρυξης ότι συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού για την υπογραφή της σύμβασης. 

7. Σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης του Ν. 4412/2016: «iii) 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, 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», αλλά και τις διατάξεις των 

άρθρων 72, 73, 74, 75, 76, 77, 103 και 104 του Ν. 4412/2016. 

        Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε: 

7. Στην ανάκληση της υπ΄αρ.: 482/17-8-2017 απόφασης σας περί κατακύρωσης της σύμβασης του 

έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. 

ΙΣΙΔΩΡΟΥ» υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» 

(οριστικός μειοδότης), 

8. Στην κατάπτωση της υπ΄αρ.: 61142/26-05-2017 Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής του ΤΜΕΔΕ, 

ποσού 968,00€ της Εταιρείας: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» υπέρ της Αναθέτουσας 

Αρχής, 

9. Στην εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προσκαλέσει τον αμέσως 

επόμενο προσωρινό μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης και τις διατάξεις των 

άρθρων 72, 73, 74, 75, 76, 77, 103 και 104 του Ν. 4412/2016 και έχοντας υπόψη την υπ΄αρ.: 

321/12-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 Πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ», όπου δεύτερος προσωρινός 

μειοδότης αναδείχθηκε η Εταιρεία: «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσό προσφοράς 

28.548,58 € προ ΦΠΑ και μέση έκπτωση 41,00%.» 

(Ακολουθούν οι  υπογραφές των μελών της Επιτροπής του Διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/71238/06-09-2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. 

ΙΣΙΔΩΡΟΥ», με θέμα “ Ανάκληση της υπ΄αρ..: 482/2017 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής, περί έγκρισης του 2
ου

 Πρακτικού του Διαγωνισμού του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. 

ΙΣΙΔΩΡΟΥ»”,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 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. 108/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι 

όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 



   

 103 

 Την με αριθ. 321/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 

πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία 

«ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»  

 Την με αριθ. 482/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 2
ο
 

πρακτικό διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε οριστικός μειοδότης η εταιρεία 

«ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. με αρ. 482/17-08-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  περί  

κατακύρωσης της Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ 

ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ», διότι σύμφωνα με το υπ΄ αρ.:  16/65123/21-08-2017 

έγγραφο των Επιτροπών Διαγωνισμών,  η μειοδότρια εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε» συμμετείχε σε δημοπρασίες έργων του Δήμου Ρόδου με μη έγκυρα δικαιολογητικά, μεταξύ 

των οποίων ήταν και η υπ΄ αρ.: 435/12-04-2017 ενημερότητα του ΕΦΚΑ που κατέθεσε η Εταιρεία 

με την 16/56219/18-07-2017 αίτησή της. 

Β) Εγκρίνει την κατάπτωση της υπ΄ αρ.: 61142/26-05-2017 Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής του 

ΤΜΕΔΕ, ποσού 968,00€ της Εταιρείας: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής, 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προσκαλέσει τον αμέσως 

επόμενο προσωρινό μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης και τις διατάξεις των 

άρθρων 72, 73, 74, 75, 76, 77, 103 και 104 του Ν. 4412/2016 και έχοντας υπόψη την υπ΄αρ.: 321/12-

06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 Πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ 

ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ», όπου δεύτερος προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η 

Εταιρεία: «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσό προσφοράς 28.548,58 € προ ΦΠΑ και μέση 

έκπτωση 41,00%.» 

 

 

 

ΘΕΜΑ 18o                                                                    Απόφ. Αρ. 536 / 2017 (Α.Δ.Α.: Ω94ΚΩ1Ρ-6Η0) 

Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για τρεις νέες 

παροχές ηλεκτρικού ρεύματος στο Δήμο Ρόδου, ποσού 1.006,89 €. (Υπόλογος - υπάλληλος κ. 

Κυριάκο Ανθούλα). 

(Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  με αρ. πρωτ. 2/69725/01-09-2017) 

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

Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/69725/01-09-2017, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για τρεις 

νέες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος στο Δήμο Ρόδου. 

 Στις 30 Νοεμβρίου 2015 υπογράφηκε η με αριθμ. πρωτ. 2/113217/2-12-2015 σύμβαση 

συνεργασίας για την ανάπτυξη και την οργάνωση του ολοκληρωμένου προγράμματος διαλογής στην 

πηγή μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.» η οποία 

δυνάμει της με αριθμό 193471/31-12-2008 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 2711 Β’ /31-12-

2008) έχει λάβει έγκριση για την οργάνωση και λειτουργία Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής 

Διαχείρισης.  

 Σκοπός της σύμβασης είναι η άνευ ανταλλάγματος τοποθέτηση και λειτουργία Κέντρων 

Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης (οικίσκοι ανακύκλωσης) από την ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων 

συνεργατών της. 

 Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος των χώρων που θα 

εγκατασταθούν τα κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και την υποχρέωση άνευ ανταλλάγματος της 

εξασφάλισης της αναγκαίας ηλεκτρολογικής παροχής. 
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 Η Διεύθυνσή μας χωροθέτησε και αδειοδότησε τρία σημεία τοποθέτησης των παραπάνω 

οικίσκων (πλατεία Βρούχου, πλατεία Γοργοπόταμου και πλατεία Αιγαίου) και προχώρησε στις 

απαραίτητες διαδικασίες με την συμβολή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου για την 

τοποθέτηση τριών νέων ηλεκτρικών παροχών. 

 Μας ζητήθηκε από την ΔΕΔΔΗΕ μετά από επισκόπηση που πραγματοποίησε να καταβάλλουμε 

για κάθε νέα σύνδεση το ποσό των 335,63 € (περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%) ήτοι :  3 σημεία  x  335,63  

€ / σημείο =  1.006,89 € 

   Στον προϋπολογισμό εξόδων τους έτους 2017 υπάρχει ο Κ.Α.Ε : 20-6211.0002 με τίτλο: 

«Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και 

συμπλήρωση δικτύων», για την πληρωμή κοστολογίων ΔΕΔΔΗΕ. 

 Είναι λοιπόν απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ο προβλεπόμενος μηχανισμός έκδοσης χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής του άρθρ. 32, παρ. 1 του ΒΔ 17-5/15-6-1959, με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (άρθρ. 172, Ν. 3463/2006 και άρθρ. 72, Ν. 3852/2010), στην οποία απόφασή της πρέπει να 

ορίζεται και η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 

τριμήνου από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή και δέον να 

λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους. 

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε, όπως ορίσετε τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού της 

Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Κυριάκο Ανθούλα του Αυγερινού ως υπόλογο, ο 

οποίος  θα επιμεληθεί και θα διαχειριστεί το ποσό των χιλίων έξι ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών 

(1.006,89 €) προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και να αποδώσει λογαριασμό 

σύμφωνα με τα ισχύοντα στην σχετική νομοθεσία. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Μάτση 

Παναγιώτη και του Αντιδήμαρχου Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Τροχαίου Υλικού και 

μηχανημάτων κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/69725/01-09-2017 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

Δήμου Ρόδου, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, 

 Άρθρο 172 του Ν. 3463/2006, 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον κ. Ανθούλα Κυριάκο, μόνιμο υπάλληλο, προϊστάμενο τμήματος Σχεδιασμού της 

Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου, ως υπόλογο, για την διαχείριση του 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού χιλίων έξι ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (1.006,89 

€) σε βάρους του Κ.Α. 20-6211.0002 με τίτλο «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, 

παραλλαγή - μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων», για την πληρωμή 

κοστολογίων 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 30 Νοεμβρίου 2017. 

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

αριθ. 520/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΣΦΩ1Ρ-ΒΕ9), η οποία συνοδεύεται από το προβλεπόμενο «σχέδιο 

ανάληψης  υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στο σχετικό Κ.Α. 20-6211.0002, 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). 
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ΘΕΜΑ 19o                                                                  Απόφ. Αρ. 537 / 2017 (Α.Δ.Α.: Ψ3ΘΛΩ1Ρ-73Φ) 

Παράταση της διαδικασίας απόδοσης λογαριασμού από την κα Μαρία Τριγένη η οποία 

ορίστηκε ως υπόλογος διαχείριση χρηματικού εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες 

Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων έτους 2017 με την απόφαση Ο.Ε. αρ. 351/2017 και με λήξη 

απόδοσης 19η  Σεπτεμβρίου  2017. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων με αρ. πρωτ. 2/70974/06-09-2017) 

 

Με το υπ΄ αριθμόν 351/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε η κα. Τριγένη 

Μαρία ως υπόλογος για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες 

Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων έτους 2017 του Δήμου Ρόδου, που πρέπει να αποδώσει λογαριασμό 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ενός τριών μηνών δηλ. στις 19 Σεπτεμβρίου 2017.  

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

Υλικού & Μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/70974/06-09-2017, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ : Παράταση διαδικασίας απόδοσης λογαριασμού από την κα. Μαρία Τριγένη που ορίστηκε 

ως υπόλογος για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων έτους 2017 του Δήμου Ρόδου. 

       Επειδή όμως εντός του Οκτωβρίου πρέπει να περάσουν από Τεχνικό Έλεγχο και άλλα οχήματα,                   

παρακαλούμε να παρατείνετε κατά ένα μήνα την διαδικασία  για την απόδοση του λογαριασμού 

σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του ΦΕΚ 114/ 15-6-1959.   

 (Ακολουθεί  η  υπογραφή  του Προϊσταμένου Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων κ. Μπαρδακά 

Τσαμπίκου) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/70974/06-09-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου & Υλικού, 

 το άρθρο 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 Την με αρ. 351/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού υπολόγου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 

(Μειοψηφούσης της κας Καραγιάννη Μαρίας) 

Α) Εγκρίνει την παράταση απόδοσης λογαριασμού της υπολόγου - υπαλλήλου κ. Τριγένη Μαρία  (η 

οποία είχε καθοριστεί με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 351/2017) με νέα 

προθεσμία απόδοσης λογαριασμού την 19/10/2017, για τις ανάγκες τεχνικού Ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. 

Οχημάτων έτους 2017 του Δήμου Ρόδου. 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας τακτικής συνεδρίασης. 

           

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                  
 

       Σάββας Διακοσταματίου           

             Αντιδήμαρχος                                             

 

 

 

 

                                                                                  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

   Δράκος Στέφανος 
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                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  

    

1. Κορωναίος Ιωάννης 

2. Παρασκευάς Δημήτριος 

3. Καραγιάννη Μαρία 

4. Κασσανής Ευγένιος 

 

                                                 
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή 

το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  
v Όπως 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). 
vi Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 

Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 
1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
viii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
ix Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
x Όπως ορίζεται 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)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 

166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 

άλλες διατάξεις”. 
xi Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xii Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και 

Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xiv Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο 

εδάφιο).  
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xvi Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το 
πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
xix  Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
xx  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. 
xxi Τίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
xxii  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. 
xxiii 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. 
xxiv 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”.  
xxv Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή 
οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
xxvi  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. 
xxvii  Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
xxviii  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.  
xxix 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 ). 
xxx Συμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς 
και”. 
xxxi 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). 
xxxii 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. 
xxxiii 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. 
xxxiv  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. 
xxxv  Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
xxxvi  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. 
xxxvii Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
xxxviii 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. 
xxxix 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. 
xl 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. 
xli Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
xlii 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. " 
xliii 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.  
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xliv Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
xlv 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). 
xlvi Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
xlvii 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 ). 
xlviii  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). 
xlix Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
l 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. 
li 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). 
lii  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. 
liii  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
liv 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. 
lv  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). 
lvi Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
lvii  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. 
lviii 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). 
lix  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 ) . 
lx  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. 
lxi 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. 
lxii  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 ). 
lxiii  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."  

lxiv  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. 
lxv 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). 
lxvi  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: «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». 
lxvii Η σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
lxviii  Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά 
δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά.  
lxix  Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 


