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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: 20/12-05-2017 
  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 12 Μαΐου 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. 2/33459/08-05-2017, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και 

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

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

νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και 

ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 3. Παρασκευά Δημήτριο, 4. 

Σταυρή Μιχαήλ, 5. Ψυλλάκη Βασίλειο (απουσίαζε στη λήψη απόφασης του 11
ου

 θέματος εκτός ημερησίας 

διάταξης), 6. Καραγιάννη Μαρία, 7. Παλαιολόγου Μιχαήλ,  

 

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

μέλος της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγο Μιχαήλ, 2. Κασσανή Ευγένιο (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, 4. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από 

το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Τοκούζη Παναγιώτη ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη 

δυνατό να παρευρεθεί, 5. Δράκο Στέφανο (δικ/νος) ο οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό 

μέλος της πλειοψηφίας κ. Σαρικά Γεώργιο, λόγω έλλειψης μελών της μειοψηφίας, ο οποίος αν και κλήθηκε 

δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 

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

Τριανταφυλλιάς και των κ.κ. Παπαγεωργίου Μαρίας και Καρτάνου Παρασκευής, υπαλλήλων του τμήματος 

διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής, της Προϊσταμένης Λογιστηρίου Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών κ. Κλαδογένη Ανθούλας, του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου, της υπαλλήλου Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης κ. Βασιλικής Θεοχαρίδου και των 

νομικών συμβούλων του Δήμου κ. Στάγκα Εμμανουήλ και κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, 

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

ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη έντεκα (11) κατ’ επείγον θεμάτων, που 

θεωρούνται απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου και για τα οποία η 

Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010, δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη της 

απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να αποδεχθεί την ένταξη τους και τη συζήτησή τους μετά από την 

έναρξη της ημερήσιας διάταξης και να λάβει, με την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. 

1. Το 1
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στη «Έγκριση για τις ανατροπές και διαθέσεις 

πιστώσεων Π.Ο.Ε. προϋπολογισμού έτους 2017». 

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
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2. Το 2
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στην «Έγκριση 1

ου
 πρακτικού επιτροπής 

διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥH-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»,  

3. Το 3
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στη «Έγκριση 1

ου
 πρακτικού επιτροπής 

διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ 

ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»   

4. Το 4
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στη «Κατάρτιση των όρων διακήρυξης 

συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ», προϋπολογισμού 74.400,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)    

5. Το 5
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στη «Κατάρτιση των όρων διακήρυξης 

συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 

74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)»   

6.  Το 6
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στη «Κατάρτιση των όρων διακήρυξης 

συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ 

ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 70.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) »   

7. Το 7
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στη «Έγκριση 1

ου
 πρακτικού επιτροπής 

διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λινδίων»   

8. Το 8
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στη «Έγκριση πρακτικού επιτροπής και 

κατακύρωση προσωρινού αποτελέσματος  του δημόσιου, συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ», έτους 2017. 

9. Το 9
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στη «Έγκριση πρακτικού επιτροπής και 

κατακύρωση προσωρινού αποτελέσματος  του συνοπτικού διαγωνισμού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ», έτους 2017».   

10. Το 10
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στη «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων 

πολυετών δαπανών οικ. έτους 2017»   

11. Το 11
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στη «Έγκριση για την προσωρινή παραλαβή-

Έγκριση 1
ου

 λογαριασμού της μελέτης «Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΣΜΠΕ) στα πλαίσια του Γ.Π.Σ Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας (πρώην Δήμος Καλλιθέας». 

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

ανωτέρω θέματα, μετά της ήδη κοινοποιημένης ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν  γι’ αυτά σχετικές 

αποφάσεις, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις. 

 

 

ΘΕΜΑ 1o                              Απόφ. Αρ. 216/2017 (Α.Δ.Α: 735ΜΩ1Ρ-6ΝΔ) 

Έγκριση για τις ανατροπές και διαθέσεις  πιστώσεων οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με 

τα σχέδια αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών  με αρ. πρωτ.: 2/33345/08-05-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/33345/08-05-2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Οικονομικών ως παρακάτω:   

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017 

ΣΧΕΤ : Τα αιτήματα των διαφόρων Υπηρεσιών : Αριθ. πρωτ.5/32926/5-5-2017 , 935/5-5-2017, 2/32743/5-

5-2017, 2/30500/27-4-2017, 2/30509/27-4-2017, 2/31241/2-5-2017.       
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 Κατόπιν των ανωτέρω αιτημάτων και κατ’  εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/τος 80/2016, σας 

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

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

80/2016 ).  

 

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 896 00-6142.0025 

Αμοιβή για έκδοση βεβαιώσεων για ταχογράφους-

περιοριστή ταχύτητας-κάρτας καυσαερίων και 

πυροσβεστήρων 

 10.000,00 

2 897 70-7331.0008 
Επισκευές και συντηρήσεις  δημοτικών κτιρίων στην 

Μεσαιωνική Πόλη. 
 50.000,00 

3 898 30-7331.0024 
Επισκευές και συντηρήσεις  Ιστορικών Δημοτικών κτιρίων 

εκτός Μεσαιωνικής Πόλης. 
 50.000,00 

4 899 20-7131.0011 
Προμήθεια ανοικτού μικρού ανατρεπόμενου δορυφορικού 

φορτηγού 
 18.000,00 

5 900 20-7131.0012 Προμήθεια φορτηγού τύπου VAN  17.000,00 

6 901 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων πράξης 

εφαρμογής περιοχής Σορωνής της Κ.Μ. 1012 ιδιοκτησίας 

Τσαμπίκας Καραμαργιού  

 2.200,00 

7 902 00-6736.0001 Επιχορήγηση στον Σύλλογο Φιλοζωικής Ρόδου   20.000,00 

 

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

της Προϊσταμένης του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 
 

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

συμπληρωματικές εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών ίδιου θέματος με αρ. πρωτ.: 2/34781, 34785/11-05-

2017 & 2/34845, 34849/12-05-2017 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  πίνακα  Αποφάσεων ανατροπών  υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017.  

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

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Προμήθεια 15-7135.0018 

Προμήθεια  πτυσσόμενων και 

τηλεσκοπικών  κερκίδων  για το κλειστό 

Γυμναστήριο Καλλιθέας 

-200.000,00 

2 Προμήθεια 10-8316.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 
-347,20 

Πιστωτικό τιμολόγιο 

 

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

της Προϊσταμένης του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 
2

η 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  συμπληρωματικών σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 

2017. 

ΣΧΕΤ : Τα αιτήματα των διαφόρων Υπηρεσιών : Αριθ. πρωτ.966/17/9-5-2017, 16/31476/2-5-2017, 

2/32674/5-5-2017, 2/33574/9-5-2017, 2/33566/9-5-2017.  
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(Αριθ. σχεδίων : 903,904,905,906,907,908,909,911,912,913,914,915,916)  

 

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

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

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

80/2016 ).  

 

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΚΑ Αιτιολογία Ποσό 

1 903 70-6264.0004 
Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές Οχημάτων - 

Μηχανημάτων 
20.000,00 

2 904 70-7323.0003 
Επισκευή πλακόστρωτων και χαλικόστρωτων οδών 

Μεσαιωνικής Πόλης. 
70.000,00 

3 905 70-6671.0003 
Προμήθειες ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για 

έκτακτες ανάγκες 
50.000,00 

4 906 20-6211.0002 

Επαύξηση ισχύος παροχής του 2ου Λυκείου Ρόδου 

σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1245/6-3-2017 έγγραφο της 

ΔΕΔΔΗΕ 

5.773,53 

5 907 20-6211.0002 

Επαύξηση ισχύος παροχής του Νηπιαγωγείου Κρεμαστής  

σύμφωνα  με το αρ. πρωτ. 1210/3-3-2017 έγγραφο της 

ΔΕΔΔΗΕ 

507,35 

6 908 40-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση για την μετακίνηση 

του υπαλλήλου της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδίου 

Φεϊζίδη  Παντελή στην Καταβιά και στο Γεννάδι για την 

τοπογράφηση των γηπέδων στις 28/6/2017 ημέρα Τετάρτη 

. 

60,00 

7 909 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης της 

υπαλλήλου του Τμήματος Λογιστηρίου Στεργίας Σπανού 

για την επιλογή συμμετοχής  στο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. με θέμα ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ¨ στην Αθήνα από 6/6/2017 

έως και 8/6/2017 

400,00 

8 911 00-6494.0001 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 2.000,00 

9 912 00-6116.0001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.000,00 

10 913 00-6117.0001 
Λοιπές αμοιβές λοιπών  εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με 

την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 
5.000,00 

11 914 00-6117.0007 Λοιπές αμοιβές 5.000,00 

12 915 00-6073.0001 
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 

συνέδρια και σεμινάρια 
500,00 

13 916 10-6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 

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

Προϊσταμένης του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

3
η 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

«ΘΕΜΑ: Αποστολή πίνακα διαθέσεων πιστώσεων για τόκους, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης 36/2015 

του Ειρηνοδικείου Ρόδου (ΙΣΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ) 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 51178/29-12-2014 περί οδηγιών για την τήρηση 

και υποβολή στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων, παρ. 2 (χειρισμός μη νόμιμων δαπανών στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων κ.λ.π) 

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

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

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

2/100018/0026/30-12-2016 , περί Ανατροπών και Αναλήψεων Υποχρεώσεων  
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5. Την απόφαση τις Ο.Ε. με αριθμό 2/2017 περί Ανάληψης Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

6. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου με αριθ. 1/2017 περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 

έτους 2017 , που εγκρίθηκε με την αριθ. 6278/2-2-2017 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου , Τμήμα Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου . 

7. Τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ., 18/2017,  27/2017 και 40/2017 περί Ανατροπής 

Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  

8. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. 43/2017, περί Ανάληψης Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 

9. Την Απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου 36/2015 και την γνωμοδότηση του Ν. Συμβούλου του 

Δήμου κου Στέφανου Στρατή με αριθμ. 2/59711/21-7-2016 

σας διαβιβάζουμε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο αναφέρονται οι  Κ.Α. του  Προϋπολογισμού 2017, 

με τις αιτούμενες προς διάθεση πιστώσεις, προς έγκριση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΚΑΟΥΧΟΣ ΑΦΜ ΠΟΣΟ 
 

Κ.Α 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΙΣΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 040447260 946,90 
 

00-6492.0001 

ΤΟΚΟΙ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 36/2015  

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΙΣΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 040447260 80,00 
 

00-6492.0001 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΕ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 

36/2015  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί διάθεσης πιστώσεων, βάσει όλων των ανωτέρω. 

 

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

Προϊσταμένης του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

 

4
η 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

«ΘΕΜΑ: Διάθεση Πιστώσεων και Ανάληψη Υποχρέωσης, έτους 2017, για εκτέλεση δικαστικής 

απόφασης 2142/2012 Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.  

       Έχοντας υπόψη: 

1. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 51178/29-12-2014 περί οδηγιών για την τήρηση 

και υποβολή στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων, παρ. 2 (χειρισμός μη νόμιμων δαπανών στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων κ.λ.π) 

2. Την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 2/18993/ΔΠΔΣΜ (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΗ-Β03)περί 

οδηγιών για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.  

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 4 του Π.Δ/τος 80/2017 

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

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

6. Την απόφαση τις Ο.Ε. με αριθμό 2/2017 περί Ανάληψης Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

7. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου με αριθ. 1/2017 περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 

έτους 2017 , που εγκρίθηκε με την αριθ. 6278/2-2-2017 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου , Τμήμα Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου . 

8. Τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ., 18/2017,  27/2017 και 40/2017 περί Ανατροπής 

Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. και 

9. Την απόφαση 2142/2012 του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά  
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10. Την Γνωμοδότηση του Νομικού του Δήμου, κου Σαλαμαστράκη Δ. με αριθμ. 2/32677/5-5-2017 

σας διαβιβάζουμε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο αναφέρονται οι  Κ.Α.  του  Προϋπολογισμού 2017, 

με τις αιτούμενες προς διάθεση πιστώσεις και ανάληψη υποχρέωσης, για κεφάλαιο και τόκους της 

ανωτέρω δικαστικής απόφασης, προς έγκριση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων €11.983,96 

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2142/2012 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ/ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ/ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων €8.497,14 

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2142/2012 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ/ΤΟΚΟΙ/ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων €12.110,58 

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2142/2012 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ  

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων €4.618,61 

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2142/2012 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΤΟΚΟΙ/ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ  

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων €24.877,88 

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2142/2012 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΠΑΝΓΑΙΑ ΕΠΕ  

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων €9.487,67 

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2142/2012 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΠΑΝΓΑΙΑ ΕΠΕ  

 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί Διάθεσης Πιστώσεων και Ανάληψης Υποχρεώσεων 

έτους 2017, βάσει όλων των ανωτέρω». 
Συν: 

1. Ο υπολογισμός των τόκων για τον καθένα δικαιούχο 

2. Η απόφαση 2142/2012 του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά 

3. Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών 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.: 2/33345/08-05-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, 

 Τις τέσσερις συμπληρωματικές εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών με αριθ. πρωτ.: 2/34781/11-5-2017, 

2/34785/11-5-2017, 2/34845/12-5-2017, 2/34849/12-5-2017, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Μειοψηφούσης  της κ. Καραγιάννη Μαρίας η οποία δήλωσε παρούσα) 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και προχωρά στις ανατροπές και διαθέσεις (ψηφίσεις) πιστώσεων στους 

σχετικούς Κ.Α., προϋπολογισμού 2017, οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο 
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Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 2017 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Προμήθεια 15-7135.0018 

Προμήθεια  πτυσσόμενων και 

τηλεσκοπικών  κερκίδων  για το κλειστό 

Γυμναστήριο Καλλιθέας 

-200.000,00 

2 Προμήθεια 10-8316.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 
-347,20 

Πιστωτικό τιμολόγιο 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 2017 

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 896 00-6142.0025 

Αμοιβή για έκδοση βεβαιώσεων για ταχογράφους-

περιοριστή ταχύτητας-κάρτας καυσαερίων και 

πυροσβεστήρων 

 10.000,00 

2 897 70-7331.0008 
Επισκευές και συντηρήσεις  δημοτικών κτιρίων στην 

Μεσαιωνική Πόλη. 
 50.000,00 

3 898 30-7331.0024 
Επισκευές και συντηρήσεις  Ιστορικών Δημοτικών κτιρίων 

εκτός Μεσαιωνικής Πόλης. 
 50.000,00 

4 899 20-7131.0011 
Προμήθεια ανοικτού μικρού ανατρεπόμενου δορυφορικού 

φορτηγού 
 18.000,00 

5 900 20-7131.0012 Προμήθεια φορτηγού τύπου VAN  17.000,00 

6 901 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων πράξης 

εφαρμογής περιοχής Σορωνής της Κ.Μ. 1012 ιδιοκτησίας 

Τσαμπίκας Καραμαργιού  

 2.200,00 

7 902 00-6736.0001 Επιχορήγηση στον Σύλλογο Φιλοζωικής Ρόδου   20.000,00 

8 903 70-6264.0004 
Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές Οχημάτων - 

Μηχανημάτων 
20.000,00 

9 904 70-7323.0003 
Επισκευή πλακόστρωτων και χαλικόστρωτων οδών 

Μεσαιωνικής Πόλης. 
70.000,00 

10 905 70-6671.0003 
Προμήθειες ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για 

έκτακτες ανάγκες 
50.000,00 

11 906 20-6211.0002 

Επαύξηση ισχύος παροχής του 2ου Λυκείου Ρόδου 

σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1245/6-3-2017 έγγραφο της 

ΔΕΔΔΗΕ 

5.773,53 

12 907 20-6211.0002 

Επαύξηση ισχύος παροχής του Νηπιαγωγείου Κρεμαστής  

σύμφωνα  με το αρ. πρωτ. 1210/3-3-2017 έγγραφο της 

ΔΕΔΔΗΕ 

507,35 

13 908 40-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση για την μετακίνηση του 

υπαλλήλου της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδίου Φεϊζίδη  

Παντελή στην Καταβιά και στο Γεννάδι για την 

τοπογράφηση των γηπέδων στις 28/6/2017 ημέρα Τετάρτη. 

60,00 

14 909 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης της 

υπαλλήλου του Τμήματος Λογιστηρίου Στεργίας Σπανού 

για την επιλογή συμμετοχής  στο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. με θέμα ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ¨ στην Αθήνα από 6/6/2017 

έως και 8/6/2017 

400,00 

15 911 00-6494.0001 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 2.000,00 
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16 912 00-6116.0001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.000,00 

17 913 00-6117.0001 
Λοιπές αμοιβές λοιπών  εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με 

την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 
5.000,00 

18 914 00-6117.0007 Λοιπές αμοιβές 5.000,00 

19 915 00-6073.0001 
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 

συνέδρια και σεμινάρια 
500,00 

20 916 10-6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 

21 917 20-7325.0001 
Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης 

ΔΕΗ στη Δ.Κ. Κατταβιάς 
450.000,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΩΣΕΩΝ 2017 ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 36/2015 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΚΑΟΥΧΟΣ ΑΦΜ ΠΟΣΟ 
 

Κ.Α 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΙΣΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 040447260 946,90 00-6492.0001 

ΤΟΚΟΙ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ 

ΑΡΙΘΜΟ 36/2015  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΙΣΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 040447260 80,00 00-6492.0001 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΕ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 

36/2015  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΩΣΕΩΝ 2017 ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2142/2012 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων 

€11.983,96 

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2142/2012 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ/ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ/ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων 

€8.497,14 

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2142/2012 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ/ΤΟΚΟΙ/ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων 

€12.110,58 

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2142/2012 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ  

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων 

€4.618,61 

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2142/2012 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΤΟΚΟΙ/ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ  

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων 

€24.877,88 

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2142/2012 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΠΑΝΓΑΙΑ ΕΠΕ  

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων 

€9.487,67 

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2142/2012 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΠΑΝΓΑΙΑ ΕΠΕ  
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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 2o                                                               Απόφ. Αρ. 217/2017 (Α.Δ.Α: 6Τ5ΕΩ1Ρ-1ΝΠ)   

Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού 

έτους 2017.   

(Εισήγηση Τμήματος Προϋπολογισμού & πληροφόρησης με αρ. πρωτ.: 2/33450./08-05-2017) 

 

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

πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/33450/08-05-2017, 

ως κατωτέρω: 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

2017. 

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

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

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

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

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

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

5 ΒΔ 17/5-15/6/1959). 

 Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα  και απρόοπτες ανάγκες επιβάλλεται 

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

πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α  1211.0005  και τίτλο «Έσοδα για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού των ΚΗΦΗ 

για ΑΜΚΕ» προϋπολογισμού  δαπάνης 37.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από 

αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-6718.0005 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού δαπάνης 1.500.000 €, κατά 

300.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, για το 

λόγο ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους. 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6718.0005 και τίτλο «Διαβίβαση επιχορήγησης στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 37.000 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 

1211.0005 

2. Κ.Α 10-6699.0001 και τίτλο «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων(αναλώσιμα πολιτικών γάμων και 

εορταστικός διάκοσμος υπηρεσιών)» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

3. Κ.Α 10-7134.0005 και τίτλο «Προμήθεια Επέκτασης Συστήματος Προστασίας Δικτύου Υπολογιστών» 

προϋπολογισμού δαπάνης 8.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου. 

4. Κ.Α 10-7134.0006 και τίτλο «Προμήθεια Προσθήκης Λογισμικού Υφιστάμενης Διαδικτυακής (Web) 

Πλατφόρμας εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 4.960 €, με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη σε θέματα αιτημάτων & παραπόνων. 
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5. Κ.Α 35-6142.0004 και τίτλο «Βιολογική καταπολέμηση ψευδόκκοκου Maconellicoccus hirsutus» 

προϋπολογισμού δαπάνης 73.200 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 

τμ. Προμηθειών. 

6. Κ.Α 70-6262.0004 και τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.400 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

Χρηματοδότηση: Πυροπροστασία 2016 

7. Κ.Α 70-6262.0005 και τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 20.400 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

Χρηματοδότηση: Πυροπροστασία 2016 

8. Κ.Α 70-7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια ειδικού οχήματος(κινητό κέντρο επιχειρήσεων)για την 

πυροπροστασία  του Δ Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.200 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. Χρηματοδότηση: Πυροπροστασία 2016. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-6461.0001 και τίτλο «Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 

2.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 10-6463.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 

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

3. Κ.Α 30-6462.0001 και τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 €, κατά 

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

4. Κ.Α 30-6463.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 

5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

Αναμόρφωση βάσει της υπ΄αρ.  314 /2017 απόφασης του Δ.Σ., τροποποίησης του Τεχνικού 

Προγράμματος  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1328.0042 και τίτλο «Αποκατάσταση  Χ.Α.Δ.Α. στη θέση  ΦΩΤΗ- ΛΕΙΒΑΔΙ της ΔΕ Καμείρου  

Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 151 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. Έγινε ισόποση 

εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 62-7341.0027                 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 15-7331.0001 και τίτλο «Επισκευή περίφραξης αύλειου χώρου Καβαρινού» προϋπολογισμού 

δαπάνης 7.200,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

2. Κ.Α 30-7331.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση – Διαμόρφωση κτιρίου για στέγαση δημοτικού ιατρείου 

οδού Βεργίνας» προϋπολογισμού δαπάνης 110.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

3. Κ.Α 30-7331.0002 και τίτλο «Διαμόρφωση κτιρίου για στέγαση ΚΕΠ Ροδινιού» προϋπολογισμού 

δαπάνης 7.200,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

4. Κ.Α  30-7336.0002 και τίτλο «Αποκατάσταση γεφυριού και οδοστρώματος δρόμου προς Αγ. Νικήτα Τ.Κ. 

Δαματριάς» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

5. Κ.Α 62-7341.0027 και τίτλο «Αποκατάσταση  Χ.Α.Δ.Α. στη θέση  ΦΩΤΗ- ΛΕΙΒΑΔΙ της ΔΕ Καμείρου  

Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 151 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε 

ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0042                 

Αναμόρφωση βάσει της υπ΄αρ.  319 /2017 απόφασης του Δ.Σ., τροποποίησης του Τεχνικού 

Προγράμματος  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-7331.0003 και τίτλο «Ανακατασκευή τουαλετών Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης» 

προϋπολογισμού δαπάνης 7.270,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  442.595,34€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται κατά 94.330€  και το 

τελικό αποθεματικό είναι 348.265,34€ 

 

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 
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ΕΣΟΔΑ 221.187.535,60 

ΕΞΟΔΑ 220.839.270,26 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 348.265,34 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης προϋπολογισμού κ. Βαϊλάκη Άννας, της Προϊσταμένης 

Δ/νσης Οικονομικών κ. Καλογήρου Παρασκευής και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου 

Σάββα) 

 

Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.: 2/34950/12-05-2017 

συμπληρωματική εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/33450/8-5-2017 εισήγησης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017», ως εξής: 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/33450/08-05-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, 

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αριθ. πρωτ.: 2/34950/12-05-2017 του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

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

 Την υπ’ αρ. 23976/2016 ΚΥΑ  

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη Μαρίας η οποία δήλωσε παρούσα) 

 

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

οικονομικού έτους 2017, ως κατωτέρω: 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α  1211.0005  και τίτλο «Έσοδα για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού των 

ΚΗΦΗ για ΑΜΚΕ» προϋπολογισμού  δαπάνης 37.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα 

από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-6718.0005 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού δαπάνης 1.500.000 €, κατά 

500.000 € (Συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 300.000 € της αρχικής εισήγησης) με μεταφορά ίσου ποσού 

στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, για το λόγο ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν έως 

το τέλος του έτους. 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6718.0005 και τίτλο «Διαβίβαση επιχορήγησης στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 37.000 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 

1211.0005 

2. Κ.Α 10-6699.0001 και τίτλο «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων(αναλώσιμα πολιτικών γάμων και 

εορταστικός διάκοσμος υπηρεσιών» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

3. Κ.Α 10-7134.0005 και τίτλο «Προμήθεια Επέκτασης Συστήματος Προστασίας Δικτύου Υπολογιστών» 

προϋπολογισμού δαπάνης 8.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου. 

4. Κ.Α 10-7134.0006 και τίτλο «Προμήθεια Προσθήκης Λογισμικού Υφιστάμενης Διαδικτυακής (Web) 

Πλατφόρμας εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 4.960€, με μεταφορά 
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ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη σε θέματα αιτημάτων & παραπόνων. 

5. Κ.Α 35-6142.0004 και τίτλο «Βιολογική καταπολέμηση ψευδόκκοκου Maconellicoccus hirsutus» 

προϋπολογισμού δαπάνης 73.200 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 

τμ. Προμηθειών. 

6. Κ.Α 70-6262.0004 και τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.400 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

Χρηματοδότηση: Πυροπροστασία 2016 

7. Κ.Α 70-6262.0005 και τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 20.400 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

Χρηματοδότηση: Πυροπροστασία 2016 

8. Κ.Α 70-7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια ειδικού οχήματος(κινητό κέντρο επιχειρήσεων)για την 

πυροπροστασία  του Δ Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.200 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. Χρηματοδότηση: Πυροπροστασία 2016. 

9. Κ.Α 00-6142.0041 και τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης  για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση του 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου σύμφωνα 

με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης» προϋπολογισμού δαπάνης 22.140 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

10. Κ.Α 10-7134.0002 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικών» προϋπολογισμού δαπάνης 80.000 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 

Τεχνολογιών. 

11. Κ.Α 30-7134.0002 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικών» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 

Τεχνολογιών. 

12. Κ.Α 40-7134.0002 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικών» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 

Τεχνολογιών.  

-Οι ανωτέρω προμήθειες είναι απαραίτητες, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

του Δήμου για να παρέχεται αποτελεσματική εξυπηρέτηση στα αιτήματα των πολιτών και να διασφαλιστεί η 

λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων. 

13. Κ.Α 30-7333.0093 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Τ.Κ. Αρχίπολης» προϋπολογισμού 

δαπάνης 60.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών. Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι (Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας). 

14. Κ.Α 70-6264.0002 και τίτλο «Επισκευή ελαστικών, Οχημάτων και Μηχανημάτων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 30.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-6461.0001 και τίτλο «Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 2.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 10-6463.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 

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

3. Κ.Α 30-6462.0001 και τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 €, κατά 

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

4. Κ.Α 30-6463.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 

5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 00-6116.0001 και τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, 

κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. ακίνητης 

περιουσίας, λόγω του ότι συνεχίζεται η διαδικασία των «Βίαιων Αποβολών» των αυθαίρετων κατόχων από 

τα ακίνητα που εκμισθώνει ο Δήμος. 

6. Κ.Α 00-6117.0001 και τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών  εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα 

του ελεύθερου επαγγελματία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 

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

7. Κ.Α 00-6117.0007 και τίτλο «Λοιπές αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 10.000 € με 

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

8. Κ.Α 00-6494.0001 και τίτλο «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών» προϋπολογισμού 

δαπάνης 2.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  
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9. Κ.Α 10-6671.0002 και τίτλο «Λοιπά ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού δαπάνης 

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

Προμηθειών. 

10. Κ.Α 15-6671.0002 και τίτλο «Λοιπά ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού δαπάνης 

3.000 €, κατά 3.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών. 

11. Κ.Α 30-6671.0002 και τίτλο «Λοιπά ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού δαπάνης 

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

Προμηθειών. 

12. Κ.Α 30-6672.0002 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων» προϋπολογισμού 

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

Προμηθειών. 

13. Κ.Α 35-6671.0002 και τίτλο «Λοιπά ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού δαπάνης 

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

Προμηθειών. 

14. Κ.Α 35-6672.0002 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων» προϋπολογισμού 

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

Προμηθειών. 

15. Κ.Α 40-6671.0002 και τίτλο «Λοιπά ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού δαπάνης 

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

Προμηθειών. 

16. Κ.Α 40-6672.0002 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 2.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών. 

17. Κ.Α 70-6671.0002 και τίτλο «Λοιπά ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού δαπάνης 

10.000 €, κατά 22.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών. 

18. Κ.Α 70-6672.0002 και τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 

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

Αναμόρφωση βάσει της υπ΄αρ.  314 /2017 απόφασης του Δ.Σ., τροποποίησης του Τεχνικού 

Προγράμματος  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1328.0042 και τίτλο «Αποκατάσταση  Χ.Α.Δ.Α. στη θέση  ΦΩΤΗ- ΛΕΙΒΑΔΙ της ΔΕ Καμείρου  

Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 151 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό.                 Έγινε 

ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 62-7341.0027                 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 15-7331.0001 και τίτλο «Επισκευή περίφραξης αύλειου χώρου Καβαρινού» προϋπολογισμού 

δαπάνης 7.200,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

2. Κ.Α 30-7331.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση – Διαμόρφωση κτιρίου για στέγαση δημοτικού ιατρείου 

οδού Βεργίνας» προϋπολογισμού δαπάνης 110.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

3. Κ.Α 30-7331.0002 και τίτλο «Διαμόρφωση κτιρίου για στέγαση ΚΕΠ Ροδινιού» προϋπολογισμού 

δαπάνης 7.200,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

4. Κ.Α  30-7336.0002 και τίτλο «Αποκατάσταση γεφυριού και οδοστρώματος δρόμου προς Αγ. Νικήτα 

Τ.Κ. Δαματριάς» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

5. Κ.Α 62-7341.0027 και τίτλο «Αποκατάσταση  Χ.Α.Δ.Α. στη θέση  ΦΩΤΗ- ΛΕΙΒΑΔΙ της ΔΕ 

Καμείρου Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 151 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.              

Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0042                 

Αναμόρφωση βάσει της υπ΄αρ.  319 /2017 απόφασης του Δ.Σ., τροποποίησης του Τεχνικού 

Προγράμματος  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-7331.0003 και τίτλο «Ανακατασκευή τουαλετών Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης» 

προϋπολογισμού δαπάνης 7.270,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Μείωση πιστώσεων 
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1. Κ.Α 20-7131.0006 και τίτλο «Προμήθεια υπερκατασκευών απορριμματοφόρων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 60.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 50.000 € 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6671.0002 και τίτλο «Λοιπά ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού δαπάνης 

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

Προμηθειών. 

2. Κ.Α 20-6672.0002 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 50.000 € 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  442.595,34€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται 

κατά 296.470€ και το τελικό αποθεματικό είναι 146.125,34€ 

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

ΕΣΟΔΑ 221.187.535,60 

ΕΞΟΔΑ 221.041.410,26 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 146.125,34 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3o                                                   Απόφ. Αρ. 218/2017 (Α.Δ.Α: ΩΑΜΖΩ1Ρ-199)   

Έγκριση πρακτικού δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και 

κατακύρωση οριστικού αποτελέσματος  του διαγωνισμού για τη  «Συντήρηση και τον 

καθαρισμό πάρκων της ΔΕ Ρόδου Δήμου Ρόδου, έτους 2017» 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.:2/32000/03-05-2017) 

 

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

Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/32000/03.05.2017, δια της οποίας 

κοινοποιείται το από 19/04/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Ανάδειξης Τελικού Μειοδότη, ως 

κατωτέρω: 

 

«Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2017 

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και έγκριση και κατακύρωση των πρακτικών του δημόσιου 

συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «συντήρησης και καθαρισμού πάρκων της δε Ρόδου 

Δήμου Ρόδου, έτους 2017» για τον τελικό μειοδότη. 

Συνημμένα: ένα(1) πρακτικό διαγωνισμού» 

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

                                                      

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ  

Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «τον καθαρισμό και τη συντήρηση πάρκων 

ΔΕ Ρόδου Δήμου Ρόδου, έτους 2017 (κωδ.35/6262.0006.0001)» 

 

Στη Ρόδο στις 19 Απριλίου 2017 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 20/2017 απόφαση της ΟΕ και η οποία 

απαρτίζεται από τους:  

1. Μαράκα Ελένη, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών. 

2. Κακάκη Υπακοή, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3. Κρητικού Λαμπράκη Άννα, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε στον έλεγχο δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του δημόσιου πρόχειρου 

μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της «συντήρησης και καθαρισμού πάρκων του Δήμου 

Ρόδου (κωδ. 35/6262.0006.0001), έτους 2017», ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ με φπα, ο οποίος 
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καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 72/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, 

προκηρύχθηκε με την 767/2017 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, 

ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 09/03/2017 με την περίληψη του 

διαγωνισμού 2/171795/2017. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ. Επιπλέον, η διαδικασία εγκρίθηκε και από το ΔΣ με την απόφαση 

137/2017. Τέλος, αναρτήθηκε ολόκληρη η διαδικασία στο ΚΗΜΔΗΣ όπως προβλέπεται από το νόμο.  

Η επιτροπή κάλεσε το μειοδότη στις 13/04/2017 να προσκομίσει ενώπιόν της όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που αναφερόταν στο διαγωνισμό. Ο προμηθευτής εγκαίρως προσκόμισε τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά του διαγωνισμού (πιστοποιητικό επιμελητηρίου, υπεύθυνες δηλώσεις, φορολογική, 

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

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

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

καθαρισμού των πάρκων της δε Ρόδου του Δήμου Ρόδου έτους 2017, στο ΝΤΑΝΤΦΑΡ ΙΩΑΝΝΗ 

ΓΚΟΧΑΡΗ με αφμ: 033446493 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

Καθαρισμός παρτεριών στρ. 200 65 13,000 

Καθαρισμός δεντροστοιχιών τεμ. 600 0,25 150 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό μμ 10000 0,1 1,000 

Απομάκρυνση πρέμνων από 

πεζοδρόμια τεμ. 400 21 8,400 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

22,550 

 

ΦΠΑ 24% 

 

5,412 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

27,962 

 

 

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

λιγότερο από το 50% αυτών. 

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

της. 

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

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

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

 

(Ακολουθούν οι  υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αρ. 2/32000/03.05.2017, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου 

Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιείται το από 19/04/2017, Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
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Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου δημόσιου συνοπτικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού για «Τη Συντήρηση και τον Καθαρισμό των πάρκων της ΔΕ του Δήμου 

Ρόδου, έτους 2017»,  

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

ΝΤΑΝΤΦΑΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΗ με ΑΦΜ: 033446493 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

Καθαρισμός παρτεριών στρ. 200 65 13,000 

Καθαρισμός δεντροστοιχιών τεμ. 600 0,25 150 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό μμ 10000 0,1 1,000 

Απομάκρυνση πρέμνων από 

πεζοδρόμια τεμ. 400 21 8,400 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

22,550 

 

ΦΠΑ 24% 

 

5,412 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

27,962 

 

 

Γ) Εγκρίνει επιπρόσθετα τα κάτωθι: 

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

όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

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

της. 

 Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη και 

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

 Να δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας άνευ φπα. 

 

 

ΘΕΜΑ 4o                                                    Απόφ. Αρ. 219/2017 (Α.Δ.Α: 7Λ8ΠΩ1Ρ-ΗΒΘ)   

Έγκριση πρακτικού δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και 

κατακύρωση προσωρινού αποτελέσματος  του διαγωνισμού για τη «Προμήθεια ειδών 

υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Ιαλυσού Δήμου Ρόδου, έτους 2017». 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.:2/33169/08-05-2017) 

 

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

Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/33169/08.05.2017, δια της οποίας 

κοινοποιείται το από 05/05/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη, 

ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα: Κατακύρωση προσωρινού αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού έτους 

2017 
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     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση των πρακτικών του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου 

μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας δε Ιαλυσού Δήμου Ρόδου, έτους 

2017 για την κατακύρωση προσωρινού μειοδότη. 

Συνημμένα: ένα(1) πρακτικό διαγωνισμού» 

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

                                                      

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

 Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας δε 

Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου, έτους 2017 (κωδ.10/6635.0001.0002)» 

Στη Ρόδο στις 05 Μαίου 2017 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 20/2017 απόφαση της ΟΕ και η οποία απαρτίζεται 

από τους:  

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

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

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

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της 

«προμήθειας ειδών υγιεινής και καθαριότητας δε Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου (κωδ. 10/6635.0001.0002), έτους 

2017», ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη 

του με την απόφαση 158/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1141/2017 Απόφαση του 

Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου στις 20/04/2017 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/28399/2017. Είχε προηγηθεί 

έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ. Τέλος, 

αναρτήθηκε ολόκληρη η διαδικασία στο ΚΗΜΔΗΣ όπως προβλέπεται από το νόμο.  

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

09
η
 πρωινή στις 05/05/2017 κατέθεσαν εγκαίρως προσφορές η εταιρείες: 

1. ΑΦΟΙ Α ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ 

2. ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΣΤ-ΦΕΣΣΑΚΗΣ ΑΡ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 05/05/2017), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τους φακέλους προσφοράς των συμμετεχόντων. Οι προμηθευτές είχαν όλα τα 

απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη. Όλα τα έγγραφα συμμετοχής 

ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφασίζει, όλες οι ανωτέρω εταιρείες 

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

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

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

ημέρα. Τα ζητούμενα προιόντα της μελέτης του διαγωνισμού για τα οποία συμμετείχαν οι διαγωνιζόμενοι, 

βάση των δικαιολογητικών, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσαν, καλύπτουν 

κατελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού και ως εκ τούτου η 

επιτροπή αποφασίζει οι διαγωνιζόμενοι να προκριθούν στο επόμενο και τελευταίο στάδιο (άνοιγμα των 

οικονομικών προσφορών).  

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

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

περιλαμβάνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον πρόχειρο μειοδοτικό 

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

1. Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ έδωσε προσφορά για την ΟΜΑΔΑ 2 συνολικής αξίας 

28.580 ευρώ άνευ φπα. 

2. Η εταιρεία ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΣΤ-ΦΕΣΣΑΚΗΣ ΑΡ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ έδωσε προσφορά για την ΟΜΑΔΑ 1 

συνολικής αξίας 9.333,70 ευρώ άνευ φπα, για την ΟΜΑΔΑ 2 συνολικής αξίας 28.200 άνευ φπα, για 

την ΟΜΑΔΑ 3 συνολικής αξίας 3.948,50 ευρώ άνευ φπα, για την ΟΜΑΔΑ 4 συνολικής αξίας 2.272 

ευρώ άνευ φπα και για την ΟΜΑΔΑ 5 συνολικής αξίας 8.670 ευρώ άνευ φπα. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να κάνει δεκτές στο σύνολο τις προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για την προμήθεια 

ειδών υγιεινής και καθαριότητας της δε Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου, καθώς αυτές είναι κατά είδος, 

αλλά και στο σύνολό τους χαμηλότερες από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  
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2. Συγκρίνοντας τις τιμές προσφοράς του κατωτέρω μειοδότη με άλλες υπογεγραμμένες συμβάσεις 

του Δήμου Ρόδου (2/50917/2016,  φαίνεται ότι οι φετινές τιμές προσφοράς είναι ίδιες ή κατώτερες 

από αυτές, άρα η προσφορά κρίνεται ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ για το Δήμο. 

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

στην εταιρεία ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΣΤ –ΦΕΣΣΑΚΗΣ ΑΡ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με αφμ: 099888384 με τιμές και 

συνολική αξία ως κάτωθι: 

 

ΟΜΑΔΑ 1: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

α/α Περιγραφή  Μον. 

μέτρησης 

ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική 

τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 

Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Αρωματικό χώρου σε σπρέι 300 

ml 

τιμ - - - 

2 Σαπουνάκι χεριών 17 γραμμ. τιμ - 

 

- - 

3 Υγρό καθαρισμού τζαμιών με 

ψεκαστήρα, 500 ml 

τιμ 1000 1,03 1.030 

4 Βουρτσάκι τουαλέτας με βάση τιμ - 

 

- - 

5 Βουρτσάκι τουαλέτας(πιγκάλ), 

άνευ βάσης 

τιμ - - - 

6 Γάντια κουζίνας κίτρινα, 

ελαστικά διάφορα μεγέθη 

ζεύγος - - - 

7 Εντομοκτόνο σπρέι για μύγες και 

κουνούπια 300 ml 

τιμ - - - 

8 Κατσαριδοκτόνο σπρέι 300 ml τιμ 50 

 

3,30 165 

9 Καλαθάκι απορριμμάτων 

πλαστικό 35χ30cm 

τιμ 75 2,10 157,50 

10 Κοντάρι μεταλλικό 

επαγγελματικής σφουγγαρίστρας 

τιμ    

11 Κρεμοσάπουνο χεριών 

αρωματικό με βαλβίδα, 300 ml 

τιμ 600 1,20 720 

12 Κουβάδες απορριμμάτων με πόδι 

μεγέθους 60χ25cm 

 - - - 

13 Κουβάς σφουγγαρίσματος με 

στίφτη, επαγγελματικός, με 

ρόδες, με ύψος τουλάχιστον 60 

cm και 30 cm πλάτος, 25 λίτρων 

περίπου 

 - - - 

14 Κουβάς σφουγγαρίσματος με 

στίφτη 12 λίτρων 

τιμ 200 2,14 428 

15 Πετσετάκι απορροφητικό γενικής 

χρήσης 30χ30 

τιμ 1000 0,70 700 

16 Σκούπα ψάθινη με ξύλινο 

κοντάρι 

 

τιμ 540 2,98 1609,20 

17 Σκούπα πλαστική με κοντάρι 

μεταλλικό ή ξύλινο 

τιμ 700 1,30 910 

18 Σφουγγαράκια κουζίνας διπλής 

επιφάνειας(απορροφητική και 

σκληρή) 

τιμ 2500 0,15 375 

19 Σφουγγαρίστρα γίγας 

επαγγελματική με κορδόνι 40 cm 

μήκος 

τιμ 50 3,60 180 

20 Σφουγγαρίστρα απλή, τιμ 600 0,90 540 
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απορροφητική, με κορδόνι ή 

κρόσι-πετσετάκι 23cm 

τουλάχιστον  

21 Φαράσια πλαστικά τιμ 200 

 

0,70 140 

22 Σκούπα γκαζόν ρυθμιζόμενη τιμ - - - 

 

23 Ράδα τζαμιών κομπλέ με διπλή 

όψη και με σφουγγαράκι 

τιμ - - - 

24 Αφαιρετικό μελάνης με 

ψεκαστήρα 500 ml 

τιμ    

25 Ανταλλακτικό κρεμοσάπουνο 

χεριών 4 let 

τιμ 200 3,30 660 

26 Ανταλλακτικό βρεκτήρα για ράδα 

τζαμιών 

τιμ - - - 

27 Ανταλλακτικό λάστιχου για ράδα 

τζαμιών 

τιμ - - - 

28 Συρματάκια κουζίνας σε φωλιά 

ανοξείδωτα, ‘τύπου nana’ σε 

κουτάκι 

τιμ 300 0,49 147 

29 Συρματάκια κουζίνας γαλβανιζέ τιμ - 

 

- - 

30 Φιαλάκια υγραερίου 190 γραμμ. 

ανταλλακτικά 

τιμ - - - 

31 Γάντια μιας χρήσης πλαστικά 

διάφορα μεγέθη (κουτί 100 

τεμαχίων) 

τιμ - - - 

32 Γάντια εργασίας δερμάτινα 

διάφορα μεγέθη 

ζεύγος - - - 

33 Αλάτι για αποσκλήρυνση νερού 

σε ταμπλέτες-NaCL (σακί 25 

κιλών) 

τιμ - - - 

34 Βάση κρεμοσάπουνου χεριών για 

τοποθέτηση σε τοίχο, με κουμπί 

απελευθέρωσης ρευστού 

τιμ - - - 

35 Υγρό καθαρισμού τζαμιών  

4 λίτρων 

 

τιμ 100 2,80 280 

36 Υγρό καθαρισμού πιάτων και 

σκευών 4 λίτρων 

 

τιμ 300 3,25 975 

40 Φαράσι με κοντάρι 

 

τιμ 100 2,18 218 

41 Κατσαριδοκτόνο άοσμο mec 

 

τιμ 20 4,95 99 

42 Πατάκια εισόδου αντιολισθητικά 

60χ90  

τιμ - - - 

43 Σετ αδιάβροχο (παντελόνι και 

μπουφάν)  

 

τιμ - - - 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α 24% 

   9.333,70 
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ΟΜΑΔΑ 2: ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 

α/α Περιγραφή  Μον. 

μέτρησης 

ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική 

τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 

Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Σακούλες απορριμμάτων 

ενισχυμένες γίγας, 80χ110cm,  

τουλάχιστον 9 σακούλες/κιλό 

κιλό 20.000 1,125 22.500 

2 Σακούλες απορριμμάτων για 

καλαθάκια 45χ45cm 

κιλό 1000 1,14 1.140 

3 Τσάντες νάυλον, με χούφτα, 

40άρα 

 

κιλό    

4 Τσάντες νάυλον με χούφτα 60άρα 

 

κιλό    

5 Σακούλες απορριμμάτων, λεπτές 

αντοχής, έγχρωμες ή μαύρες(όχι 

άσπρες), 80χ110cm, τουλάχιστον 

11 σακούλες/κιλό 

κιλό 4000 1,14 4.560 

6 Σακούλες απορριμμάτων, λεπτές 

αντοχής, έγχρωμες ή μαύρες(όχι 

άσπρες), 60χ80cm, τουλάχιστον 

13 σακούλες/κιλό 

κιλό - - - 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 

 

28.200 

 

ΟΜΑΔΑ 3: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

α/α περιγραφή Μον. 

μέτρησης 

ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική 

τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 

Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Αποσμίνη υγρό συσκ. 425 ml 

 

τιμ 200 2,00 400 

2 Υγρό απολυμαντικό τουαλέτας 

με άρωμα, τύπου ‘παπί’, 750 ml 

τιμ -- - - 

3 Αποφρακτικό τουαλέτας υγρής 

μορφής, 1 λίτρου 

τιμ - - - 

4 Υγρό γενικού καθαρισμού-

πατώματος, 4 λίτρων 

Τιμ  

4 λίτρα 

500 2,75 1.375 

5 Υδροχλωρικό οξύ (άκουα φόρτε) 

υγρής μορφής, 500 ml 

τιμ 500 0,30 150 

6 Χλωρίνη 4 λίτρων Τιμ 4 

λίτρα. 

800 1,87 1.496 

7 Υγρό καθαρισμού-απολύμανσης 

κάδων 10 lit 

τιμ 10 17,50 175 

8 Χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 

 

τιμ 150 2,35 352,50 

9 Wc block 40 gr, ανταλλακτικό 

 

τιμ - - - 

10 Γάντια εργασίας δερμάτινα 

βαρέου τύπου 

 

ζεύγος - - - 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 

3.948,50 
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ΟΜΑΔΑ 4: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ-ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ, ΚΛΠ 
α/α περιγραφή Μον. 

μέτρησης 

ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική 

τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 

Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Απορρυπαντικό σκόνη για πλύσιμο 

στο χέρι συσκ. 450 γραμμ. 

τιμ 200 0,80 160 

2 Απορρυπαντικό υγρό πιάτων και 

σκευών (λάντζας) 500 ml 

τιμ 800 0,84 672 

3 Στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων  

4 λίτρων 

τιμ 35 6,80 238 

4 Στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων 20 

λίτρων 

τιμ    

5 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 

σε σκόνη 15 κιλών 

τιμ 10 16 160 

6 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων υγρό 

4 λίτρων 

τιμ 60 3,20 192 

7 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων υγρό 

13 λίτρων 

τιμ - - - 

8 Καθαριστικό υγρό για τα άλατα 

πλυντηρίου 1 λίτρου 

τιμ - - - 

9 Καθαριστικό υγρό για τα άλατα 

πλυντηρίου 5 λίτρων 

τεμ - - - 

10 Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου 

πιάτων 13 λίτρων 

τεμ - - - 

11 Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου 

πιάτων 4 λίτρων 

τεμ 100 4,90 490 

12 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 5 λίτρων 

 

τεμ - - - 

13 Ταμπλέτες απορρυπαντικού 

πλυντηρίου πιάτων 

τεμ 3000 0,12 360 

14 Αφαιρετικό αλάτων 500ml 

 

τεμ - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 

 
2.272 

ΟΜΑΔΑ 5. ΧΑΡΤΙΚA 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α) 

ΑΞΙΑ (ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α)  

1 

Χαρτί υγείας, δίφυλλο, γκοφρέ ή 

λείο, με βάρος 110 γρ και μήκος 30 

μέτρων, 100% χαρτομάζας 

ΤΕΜΑΧΙΟ 26.500 0,20 5.300 

2 

Χαρτί υγείας επαγγελματικό, λευκό, 

δίφυλλο 500 γραμμ., 100% 

χαρτομάζας 

ΤΕΜΑΧΙΟ - - - 

3 

Χαρτί κουζίνας ρολό, απορροφητικό, 

λευκό 500 γραμμ. 45 μέτρα μήκος, 

100% χαρτομάζας  

ΤΕΜΑΧΙΟ 2000 0,77 1.540 

5 
Χαρτοπετσέτες εστιατορίου λευκές, 

διπλές, 28Χ28 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

(ΦΥΛΛΟ) 
300.000 0,0026 780 

6 
Χειροπετσέτα ΖΙΓΚ - ΖΑΓΚ 25 

εκατοστά μήκος  
ΦΥΛΛΟ 500.000 0,0021 1.050 

7 

Συσκευή χειροπετσέτας πλαστική 

ζιγκ - ζαγκ για χειροπετσέτα περίπου 

25 εκατοστά μήκος 

ΤΕΜΑΧΙΟ - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 24% 8.670 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 52.424,20 

 

ΦΠΑ 24% 12.581,81 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ ΠΑ 24% 65.006,01 

 

 

4. Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, όχι όμως 

λιγότερο από το 50% αυτών. 

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

της. 

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

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

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

 

(Ακολουθούν οι  υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αρ. 2/33169/08.05.2017, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου 

Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιείται το από 05/05/2017, Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

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

μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Ιαλυσού Δήμου Ρόδου, 

έτους 2017»,  

  

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

στην εταιρεία ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΣΤ –ΦΕΣΣΑΚΗΣ ΑΡ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με ΑΦΜ: 099888384  με τιμές και 

συνολική αξία ως κάτωθι: 

 

ΟΜΑΔΑ 1: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

α/α Περιγραφή  Μον. 

μέτρησης 

ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική 

τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 

Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Αρωματικό χώρου σε σπρέι 300 

ml 

τιμ - - - 

2 Σαπουνάκι χεριών 17 γραμμ. τιμ - 

 

- - 

3 Υγρό καθαρισμού τζαμιών με 

ψεκαστήρα, 500 ml 

τιμ 1000 1,03 1.030 

4 Βουρτσάκι τουαλέτας με βάση τιμ - 

 

- - 

5 Βουρτσάκι τουαλέτας(πιγκάλ), 

άνευ βάσης 

τιμ - - - 

6 Γάντια κουζίνας κίτρινα, 

ελαστικά διάφορα μεγέθη 

ζεύγος - - - 

7 Εντομοκτόνο σπρέι για μύγες και 

κουνούπια 300 ml 

τιμ - - - 

8 Κατσαριδοκτόνο σπρέι 300 ml τιμ 50 

 

3,30 165 

9 Καλαθάκι απορριμμάτων 

πλαστικό 35χ30cm 

τιμ 75 2,10 157,50 
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10 Κοντάρι μεταλλικό 

επαγγελματικής σφουγγαρίστρας 

τιμ    

11 Κρεμοσάπουνο χεριών 

αρωματικό με βαλβίδα, 300 ml 

τιμ 600 1,20 720 

12 Κουβάδες απορριμμάτων με πόδι 

μεγέθους 60χ25cm 

 - - - 

13 Κουβάς σφουγγαρίσματος με 

στίφτη, επαγγελματικός, με 

ρόδες, με ύψος τουλάχιστον 60 

cm και 30 cm πλάτος, 25 λίτρων 

περίπου 

 - - - 

14 Κουβάς σφουγγαρίσματος με 

στίφτη 12 λίτρων 

τιμ 200 2,14 428 

15 Πετσετάκι απορροφητικό γενικής 

χρήσης 30χ30 

τιμ 1000 0,70 700 

16 Σκούπα ψάθινη με ξύλινο 

κοντάρι 

 

τιμ 540 2,98 1609,20 

17 Σκούπα πλαστική με κοντάρι 

μεταλλικό ή ξύλινο 

τιμ 700 1,30 910 

18 Σφουγγαράκια κουζίνας διπλής 

επιφάνειας(απορροφητική και 

σκληρή) 

τιμ 2500 0,15 375 

19 Σφουγγαρίστρα γίγας 

επαγγελματική με κορδόνι 40 cm 

μήκος 

τιμ 50 3,60 180 

20 Σφουγγαρίστρα απλή, 

απορροφητική, με κορδόνι ή 

κρόσι-πετσετάκι 23cm 

τουλάχιστον  

τιμ 600 0,90 540 

21 Φαράσια πλαστικά τιμ 200 

 

0,70 140 

22 Σκούπα γκαζόν ρυθμιζόμενη τιμ - - - 

 

23 Ράδα τζαμιών κομπλέ με διπλή 

όψη και με σφουγγαράκι 

τιμ - - - 

24 Αφαιρετικό μελάνης με 

ψεκαστήρα 500 ml 

τιμ    

25 Ανταλλακτικό κρεμοσάπουνο 

χεριών 4 let 

τιμ 200 3,30 660 

26 Ανταλλακτικό βρεκτήρα για ράδα 

τζαμιών 

τιμ - - - 

27 Ανταλλακτικό λάστιχου για ράδα 

τζαμιών 

τιμ - - - 

28 Συρματάκια κουζίνας σε φωλιά 

ανοξείδωτα, ‘τύπου nana’ σε 

κουτάκι 

τιμ 300 0,49 147 

29 Συρματάκια κουζίνας γαλβανιζέ τιμ - 

 

- - 

30 Φιαλάκια υγραερίου 190 γραμμ. 

ανταλλακτικά 

τιμ - - - 

31 Γάντια μιας χρήσης πλαστικά 

διάφορα μεγέθη (κουτί 100 

τεμαχίων) 

τιμ - - - 

32 Γάντια εργασίας δερμάτινα 

διάφορα μεγέθη 

ζεύγος - - - 
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33 Αλάτι για αποσκλήρυνση νερού 

σε ταμπλέτες-NaCL (σακί 25 

κιλών) 

τιμ - - - 

34 Βάση κρεμοσάπουνου χεριών για 

τοποθέτηση σε τοίχο, με κουμπί 

απελευθέρωσης ρευστού 

τιμ - - - 

35 Υγρό καθαρισμού τζαμιών  

4 λίτρων 

τιμ 100 2,80 280 

36 Υγρό καθαρισμού πιάτων και 

σκευών 4 λίτρων 

 

τιμ 300 3,25 975 

40 Φαράσι με κοντάρι 

 

τιμ 100 2,18 218 

41 Κατσαριδοκτόνο άοσμο mec 

 

τιμ 20 4,95 99 

42 Πατάκια εισόδου αντιολισθητικά 

60χ90  

τιμ - - - 

43 Σετ αδιάβροχο (παντελόνι και 

μπουφάν)  

 

τιμ - - - 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α 24% 

   9.333,70 

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 

α/α Περιγραφή  Μον. 

μέτρησης 

ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική 

τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 

Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Σακούλες απορριμμάτων 

ενισχυμένες γίγας, 80χ110cm,  

τουλάχιστον 9 σακούλες/κιλό 

κιλό 20.000 1,125 22.500 

2 Σακούλες απορριμμάτων για 

καλαθάκια 45χ45cm 

κιλό 1000 1,14 1.140 

3 Τσάντες νάυλον, με χούφτα, 

40άρα 

 

κιλό    

4 Τσάντες νάυλον με χούφτα 60άρα 

 

κιλό    

5 Σακούλες απορριμμάτων, λεπτές 

αντοχής, έγχρωμες ή μαύρες(όχι 

άσπρες), 80χ110cm, τουλάχιστον 

11 σακούλες/κιλό 

κιλό 4000 1,14 4.560 

6 Σακούλες απορριμμάτων, λεπτές 

αντοχής, έγχρωμες ή μαύρες(όχι 

άσπρες), 60χ80cm, τουλάχιστον 

13 σακούλες/κιλό 

κιλό - - - 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 

 

28.200 

 

ΟΜΑΔΑ 3: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

α/α περιγραφή Μον. 

μέτρησης 

ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική 

τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 

Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Αποσμίνη υγρό συσκ. 425 ml 

 

τιμ 200 2,00 400 
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2 Υγρό απολυμαντικό τουαλέτας 

με άρωμα, τύπου ‘παπί’, 750 ml 

τιμ -- - - 

3 Αποφρακτικό τουαλέτας υγρής 

μορφής, 1 λίτρου 

τιμ - - - 

4 Υγρό γενικού καθαρισμού-

πατώματος, 4 λίτρων 

Τιμ  

4 λίτρα 

500 2,75 1.375 

5 Υδροχλωρικό οξύ (άκουα φόρτε) 

υγρής μορφής, 500 ml 

τιμ 500 0,30 150 

6 Χλωρίνη 4 λίτρων Τιμ 4 

λίτρα. 

800 1,87 1.496 

7 Υγρό καθαρισμού-απολύμανσης 

κάδων 10 lit 

τιμ 10 17,50 175 

8 Χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 

 

τιμ 150 2,35 352,50 

9 Wc block 40 gr, ανταλλακτικό 

 

τιμ - - - 

10 Γάντια εργασίας δερμάτινα 

βαρέου τύπου 

 

ζεύγος - - - 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 

 

3.948,50 

 

ΟΜΑΔΑ 4: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ-ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ, ΚΛΠ 

 

α/α περιγραφή Μον. 

μέτρησης 

ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική 

τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 

Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Απορρυπαντικό σκόνη για 

πλύσιμο στο χέρι συσκ. 450 

γραμμ. 

τιμ 200 0,80 160 

2 Απορρυπαντικό υγρό πιάτων και 

σκευών (λάντζας) 500 ml 

τιμ 800 0,84 672 

3 Στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων  

4 λίτρων 

τιμ 35 6,80 238 

4 Στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων 

20 λίτρων 

τιμ    

5 Απορρυπαντικό πλυντηρίου 

ρούχων σε σκόνη 15 κιλών 

τιμ 10 16 160 

6 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων 

υγρό 4 λίτρων 

τιμ 60 3,20 192 

7 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων 

υγρό 13 λίτρων 

τιμ - - - 

8 Καθαριστικό υγρό για τα άλατα 

πλυντηρίου 1 λίτρου 

τιμ - - - 

9 Καθαριστικό υγρό για τα άλατα 

πλυντηρίου 5 λίτρων 

τεμ - - - 

10 Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου 

πιάτων 13 λίτρων 

τεμ - - - 

11 Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου 

πιάτων 4 λίτρων 

τεμ 100 4,90 490 

12 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 5 

λίτρων 

 

τεμ - - - 

13 Ταμπλέτες απορρυπαντικού 

πλυντηρίου πιάτων 

τεμ 3000 0,12 360 
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14 Αφαιρετικό αλάτων 500ml 

 

τεμ - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 

 
2.272 

 

ΟΜΑΔΑ 5. ΧΑΡΤΙΚA 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α) 

ΑΞΙΑ (ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α)  

1 

Χαρτί υγείας, δίφυλλο, γκοφρέ ή 

λείο, με βάρος 110 γρ και μήκος 

30 μέτρων, 100% χαρτομάζας 

ΤΕΜΑΧΙΟ 26.500 0,20 5.300 

2 

Χαρτί υγείας επαγγελματικό, 

λευκό, δίφυλλο 500 γραμμ., 

100% χαρτομάζας 

ΤΕΜΑΧΙΟ - - - 

3 

Χαρτί κουζίνας ρολό, 

απορροφητικό, λευκό 500 γραμμ. 

45 μέτρα μήκος, 100% 

χαρτομάζας  

ΤΕΜΑΧΙΟ 2000 0,77 1.540 

5 
Χαρτοπετσέτες εστιατορίου 

λευκές, διπλές, 28Χ28 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

(ΦΥΛΛΟ) 
300.000 0,0026 780 

6 
Χειροπετσέτα ΖΙΓΚ - ΖΑΓΚ 25 

εκατοστά μήκος  
ΦΥΛΛΟ 500.000 0,0021 1.050 

7 

Συσκευή χειροπετσέτας πλαστική 

ζιγκ - ζαγκ για χειροπετσέτα 

περίπου 25 εκατοστά μήκος 

ΤΕΜΑΧΙΟ - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 24% 8.670 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 52.424,20 

 

ΦΠΑ 24% 12.581,81 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ ΠΑ 24% 65.006,01 

 

 

Γ) Εγκρίνει επιπρόσθετα τα κάτωθι: 

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

λιγότερο από το 50% αυτών. 

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

της. 

 Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη και 

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

 Να δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας άνευ φπα. 

 
 

ΘΕΜΑ 5o                                                       Απόφ. Αρ. 220/2017   (Α.Δ.Α: ΩΤ1ΞΩ1Ρ-ΜΣΜ)   

Λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης πρόσθετου λόγου ανακοπής κατά της Αργυρού 

Δέσποινας και της με αριθμό 155/2016 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

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

2/33447/08-05-2017) 
 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/33447/08-05-2017 

εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκηση πρόσθετου λόγου ανακοπής κατά της Αργυρού Δέσποινας και της με 

αριθμό 155/2016 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

Μετά από την από 25-7-2016 αίτηση της Αργυρού Δέσποινας εναντίον του Δήμου Ρόδου εκδόθηκε 

η με αριθμό 155/2016 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία 

υποχρεώθηκε ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει σαυτήν το ποσό των 51.678.00 ευρώ με το νόμιμο τόκο 

από την επομένη ημέρα της παρέλευσης της προθεσμίας των 30 ημερών από την παροχή των 

υπηρεσιών της, που προκύπτει από το με αριθμό 12/7-8-2015 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής αυτής, 

μέχρι την εξόφληση, που αφορούσε παροχή υπηρεσιών καθαριότητας παραλιών. 

Μετά την έκδοση της διαταγής πληρωμής η Αργυρού Δέσποινα επέδωσε στο Δήμο Ρόδου στις 12-

12-2016 αντίγραφο εξ απογράφου αυτής με την παρά πόδας αυτής από 7-12-2016 επιταγής προς 

εκτέλεση, με την οποία επέτασσε το Δήμο Ρόδου να καταβάλει σαυτήν, μεταξύ των άλλων, το 

παραπάνω ποσό των 51.678,00 ευρώ και το ποσό των 4.663,86 ευρώ για επιδικασθέντες τόκους 

κεφαλαίου από 11-9-2015 και μέχρι 7-12-2016.      

Κατά της Αργυρού Δέσποινας, της παραπάνω διαταγής πληρωμής και της από 7-12-2016 επιταγής 

προς εκτέλεση ο Δήμος Ρόδου άσκησε εμπρόθεσμα την από 9-8-2016 και με αριθμό κατάθεσης 

244/10-8-2016 ανακοπή του, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, δικάσιμος της 

οποίας ορίστηκε η 17-1-2017 και μετά από αναβολή η 16-5-2017. 

Κατά της Αργυρού Δέσποινας και της παραπάνω διαταγής πληρωμής άσκησα για λογαριασμό του 

Δήμου Ρόδου και τον από 4-5-2017 και με αριθμό κατάθεσης 213/5-5-2017  πρόσθετο λόγο 

ανακοπής, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, δικάσιμος του οποίου ορίστηκε η 

16-5-2017 και ο οποίος έχει ως εξής: 

«ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ 

Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στη 

Δ.Κ. Ρόδου και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 997561152 Δ.Ο.Υ. Ρόδου). 

Κ Α Τ Α 

Αργυρού Δέσποινας, κατοίκου Δ.Κ. Καλυθιών του Δήμου Ρόδου. 

Κ Α Τ Α 

Της με αριθμό 155/2016 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

________________________________________ 

Μετά από την από 25-7-2016 αίτηση της καθής εκδόθηκε η με αριθμό 155/2016 διαταγή πληρωμής 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία υποχρεωθήκαμε να καταβάλουμε σαυτήν το 

ποσό των 51.678.00 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα της παρέλευσης της 

προθεσμίας των 30 ημερών από την παροχή των υπηρεσιών της, που προκύπτει από το με αριθμό 

12/7-8-2015 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής αυτής, μέχρι την εξόφληση. 
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Η καθής επέδωσε σε εμάς στις 12-12-2016 αντίγραφο εξ απογράφου της παραπάνω διαταγής 

πληρωμής με την παρά πόδας αυτής από 7-12-2016 επιταγής προς εκτέλεση, με την οποία μας 

επέτασσε να καταβάλουμε σαυτήν, μεταξύ των άλλων, το παραπάνω ποσό των 51.678,00 ευρώ και 

το ποσό των 4.663,86 ευρώ για επιδικασθέντες τόκους κεφαλαίου από 11-9-2015 και μέχρι 7-12-

2016.      

Κατά της καθής, της παραπάνω διαταγής πληρωμής και της από 7-12-2016 επιταγής προς εκτέλεση 

ασκήσαμε εμπρόθεσμα την από 9-8-2016 και με αριθμό κατάθεσης 244/10-8-2016 ανακοπή μας, 

που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 17-1-2017 

και μετά από αναβολή η 16-5-2017. 

Κατά της παραπάνω διαταγής πληρωμής ασκούμε και τον παρακάτω πρόσθετο λόγο ανακοπής: 

Γιατί σύμφωνα με το άρθρο 21 του δ/τος της 26.6/10.7.1944 του «Κώδικα περί δικών του 

Δημοσίου», που ισχύει και για τους ΟΤΑ, ήτοι τους δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σύμφωνα με το 

άρθρο 276 του ν. 3463/2006, «ο νόμιμος και ο της υπερημερίας τόκος πάσης του Δημοσίου οφειλής 

ορίζεται εις 6% ετησίως, πλην εάν άλλως ωρίσθη δια συμβάσεως ή ειδικού νόμου. Ο ειρημένος 

τόκος άρχεται από της επιδόσεως της αγωγής». Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι οι ΟΤΑ 

υποχρεούνται να καταβάλλουν τόκους υπερημερίας μόνο από την επίδοση της αγωγής και όχι από 

την επόμενη ημέρα που έχει οριστεί για την καταβολή της παροχής ή από την όχληση, ο τόκος δε 

υπερημερίας που οφείλουν να καταβάλλουν οι ΟΤΑ είναι 6% ετησίως.  

 Στην προκειμένη περίπτωση με την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής διατασσόμαστε να 

καταβάλουμε στην καθής το ποσό των 51.678.00 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα 

της παρέλευσης της προθεσμίας των 30 ημερών από την παροχή των υπηρεσιών της, που προκύπτει 

από το με αριθμό 12/7-8-2015 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής αυτής, μέχρι την εξόφληση, χωρίς να 

διευκρινίζεται αν ο τόκος υπερημερίας θα υπολογιστεί με το 6% ετησίως. Έτσι καθής με την 

παραπάνω επιταγή προς εκτέλεση μας επέτασσε να καταβάλουμε σαυτήν τόκο υπερημερίας, 

υπολογίζοντας αυτόν από τις 11-9-2015 και μάλιστα με επιτόκιο όχι 6% αλλά αυτό που ίσχυε κάθε 

φορά με τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδας για τους ιδιώτες. Σύμφωνα όμως με τα 

παραπάνω εμείς υποχρεούμαστε να καταβάλουμε τόκο υπερημερίας σε ποσοστό 6% μόνο από την 

επίδοση αγωγής όχι δε και από την έκδοση τιμολογίου ή την παρέλευση οποιασδήποτε προθεσμίας 

από την έκδοση του τιμολογίου, ούτε από την έκδοση διαταγής πληρωμής ούτε και από την 

επίδοση αυτής. Επομένως πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής για το λόγο 

αυτό ως προς τη διάταξή της περί καταβολής τόκων υπερημερίας. 

Επειδή το Δικαστήριό σας είναι καθύλη και κατά τόπο αρμόδιο, εμπρόθεσμα δε ασκούμε τον 

πρόσθετο λόγο αυτό. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνει δεκτός αυτός ο πρόσθετος λόγος ανακοπής μας. 

Να ακυρωθεί, για όσα αναφέρουμε στο ιστορικό, η με αριθμό 155/2016 διαταγής πληρωμής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου ως προς τη διάταξή της περί καταβολής τόκων υπερημερίας και  

Να καταδικαστεί η καθής ο πρόσθετος λόγος ανακοπής μας στη δικαστική μας δαπάνη και την 

αμοιβή του πληρεξουσίου μας δικηγόρου. 

  Ρόδος 4 Μαϊου 2017 

  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»» 
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Για την έγκριση του παραπάνω πρόσθετου λόγου ανακοπής 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 Μονομελές Ρόδου στις 16-5-2017 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 να ακυρωθεί η παραπάνω διαταγή πληρωμής». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 
 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/33447/08-05-2017 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την άσκηση του από 4-5-2017 και με αριθμό κατάθεσης 213/5-5-2017 πρόσθετου 

λόγου ανακοπής, που άσκησε ο Δήμος Ρόδου κατά της Αργυρού Δέσποινας και της με αριθ. 

155/2016 διαταγής πληρωμής του Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου που απευθύνεται στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου. 

Β) Παρέχει την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα στον κ. Σαλαμαστράκη 

Δημήτριο νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου να παραστεί στο Μονομελές Ρόδου στις 16-5-2017 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 παραπάνω ανακοπή και ο πρόσθετος λόγος ανακοπής του Δήμου Ρόδου και να 

ακυρωθεί η παραπάνω διαταγή πληρωμής». 

 

ΘΕΜΑ 6o                                                         Απόφ. Αρ. 221/2017  (Α.Δ.Α: 7ΔΓΜΩ1Ρ-ΘΩ3)   

Λήψη απόφασης για τη νομική υποστήριξη του πρώην Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Ρόδου κ.Θεοδόση Κολιάδη. 

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

2/33448/08-05-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/33448/08-05-2017 

εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Νομική υποστήριξη του πρώην Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου 

Θεοδόση Κολιάδη. 

ΣΧΕΤ:  Η με αριθμό πρωτ. 2/33444/8-5-2017 αίτησή του. 

1. Σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 244 Ν. 3852/2010, όπως η περίπτωση αυτή 

αντικαταστάθηκε ως με το άρθρ. 51 του Ν. 3979/2011, η δε μέσα σε " " φράση προστέθηκε στο 

τέλος του τρίτου εδαφίου  με το άρθρο 12 παρ. 7  Ν. 4071/2012 «Οι δήμοι και οι περιφέρειες 

υποχρεούνται στη νομική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των 

δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους 
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αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι στερούνται της νομικής 

κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια 

καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας. Η εκπροσώπηση συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της 

περιφέρειας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, ύστερα 

από απόφαση της οικονομικής επιτροπής «και θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας». Σε 

περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή η εκπροσώπηση γίνεται από 

πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του ν.3852/2010, 

αντίστοιχα. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των 

περιφερειών.». 

2. Από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν 

στους υπαλλήλους τους νομική υποστήριξη ενώπιον των δικαστηρίων, όταν έχει ασκηθεί εναντίον 

τους ποινική δίωξη για αδικήματα που φέρονται ότι έχουν διαπράξει κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. Η νομική υποστήριξη παρέχεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον 

οικείο Δήμαρχο, εφόσον δεν πρόκειται για ποινική δίωξη που ασκήθηκε συνεπεία καταγγελίας από 

μέρους της υπηρεσίας του, συνίσταται δε σε υπεράσπιση του υπαλλήλου ενώπιον των δικαστηρίων 

από νομικό σύμβουλο του Δήμου με πάγια έμμισθη εντολή. Για τη νομική υποστήριξη του 

υπαλλήλου αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή μετά από θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας 

του Δήμου. 

3. Στην προκειμένη περίπτωση με το με αριθμό 2313/2016 κλητήριο θέσπισμα της Εισαγγελέας 

Πρωτοδικών Ρόδου, ο πρώην Προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου 

Θεοδόσιος Κολιάδης του Αντωνίου καλείται να εμφανιστεί ενώπιον του Τριμελούς 

Πλημμελειοδικείου Ρόδου στις 24-5-2017, για το να δικαστεί «ως υπαίτιος του ότι στην Ρόδο την 

4-9-2014 όντας υπόχρεος λόγω της ιδιότητας του σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή, από αμέλειά 

του, δηλαδή από έλλειψη της προσοχής που όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να 

καταβάλει, επέφερε δια παραλείψεως κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, το θάνατο άλλου, 

χωρίς να προβλέψει το αξιόποινο αποτέλεσμα που παράχθηκε από την παρακάτω πράξη του. 

Συγκεκριμένα, στον ανωτέρω τόπο και χρόνο και μολονότι με την από 3-1-2011 απόφαση του 

πρώην Δημάρχου, Ευσταθίου Κουσουρνά, ο κατηγορούμενος ορίστηκε Προϊστάμενος της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου και επομένως ανέλαβε ως υπεύθυνος την 

συντήρηση οδικών έργων της νήσου Ρόδου με βάση τις κείμενες μελέτες και ήταν υποχρεωμένος 

να λάβει όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα ειδικά για τα ζητήματα αναχαίτησης 

οχημάτων των οδών, να προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους αυτών, να δίνει εντολές και να επιβλέπει 

σχετικούς ελέγχους, να παραγγέλλει σε αρμόδια συνεργεία την αντικατάστασή τους σε περίπτωση 

κακοτεχνιών ή βλαβών, να διαπιστώνει την αποκατάστασή τους αλλά και να παραγγέλλει την εξ 

υπαρχής τοποθέτησή τους σε περίπτωση οριστικής έλλειψης αυτών, όπως στο σημείο του 

θανάσιμου τροχαίου ατυχήματος στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 26 – Ροδίνι Ρόδου, όπου και 

όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να παραγγείλει την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας 

λόγω των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της οδού και την σφοδρής πιθανότητας εκτροπής των 

αυτοκινήτων ειδικά κατά τις βραδινές ώρες, αυτός παρέλειψε να πράξει όλα τα ανωτέρω, με 

συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό της οδηγού του υπ΄ αρ. κυκλοφορίας ΙΜΙ 8811 Ι.Χ.Ε. 

αυτοκινήτου, Σταματίας Δήμητρα του Στέργου, κατοίκου εν ζωή Ρόδου. Ειδικότερα, η ανωτέρω 

οδηγός κινούμενη επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 26 στη Ρόδο, με κατεύθυνση από 

Καρακόνερο προς Ρόδο, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και εξετράπη της πορείας της με 

αποτέλεσμα αρχικά να προσκρούσει και να κάμψει μεταλλικό σωλήνα σήματος, να εξέλθει του 

οδοστρώματος, να διανύσει τροχιά και να προσκρούσει σε τοιχίο - εξώστη οικίας, με συνέπεια την 

πτώση του οχήματός της στο διάκενο μεταξύ οδοστρώματος και της παρακείμενης οικίας, όπου η 

ίδια καταπλακώθηκε από αυτό και τραυματίστηκε θανάσιμα συνεπεία κρανιοεγκεφαλικών 

κακώσεων, ενώ ο θάνατος της 0α είχε αποτραπεί αν ο κατηγορούμενος είχε λάβει έγκαιρα όλα τα 

προαναφερθέντα μέτρα. Για παράβαση των άρθρων 1, 14, 18, 26,, 28, 51, 53, 57, 79 και 302 παρ. 

1 Π.Κ. 
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4. Με τη σχετική αίτησή του και ο Θεοδόσιος Κολιάδης ζητά να τύχει της νομικής υποστήριξης 

και να παραστεί με νομικό ή νομικούς συμβούλους του Δήμου Ρόδου στο Τριμελές 

Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 24-5-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη μετά από αναβολή ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο, λόγω προφανώς οικονομικών δυσκολιών και λόγω του ότι συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις της παραπάνω διάταξης, αφού κατηγορείται λόγω της ιδιότητάς του ως 

Προϊσταμένου της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, κατηγορία που άδικα του 

αποδόθηκε. Για το λόγο αυτό εισηγούμαι να αποφασίσει θετικά η Οικονομική Επιτροπή και να 

ορίσει όλους τους νομικούς συμβούλους του Δήμου Ρόδου, ενεργούντες από κοινού όλποι μαζί ή 

λιγότεροι ή χωριστά ο καθένας να υπερασπιστούν το Θεοδόσιο Κολιάδη του Αντωνίου». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 
 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/33448/08-05-2017 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παράσταση του έμμισθου Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, με πάγια 

αντιμισθία, κ. Γιαννακό Κωνσταντίνο, και δίνει την εντολή και το δικαίωμα στον ανωτέρω για να 

παραστεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείου Ρόδου στις  24/05/2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη 

δικάσιμη μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να υπερασπιστεί νομικά τον πρώην 

Προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου κ. Κολιάδη Θεοδόσιο του Αντωνίου. 

 

 
 

ΘΕΜΑ 7o                                                        Απόφ. Αρ. 222/2017 (Α.Δ.Α: 7Τ8ΦΩ1Ρ-ΥΛ0)   

Λήψη απόφασης για τη νομική υποστήριξη του υπαλλήλου του Δήμου Ρόδου κ. Γεωργίου 

Σταυρούλη. 

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

2/33449/08-05-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/33449/08-05-2017 

εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Νομική υποστήριξη του υπαλλήλου του Δήμου Ρόδου Γεωργίου Σταυρούλη. 

ΣΧΕΤ:  Η με αριθμό πρωτ. 2/33443/8-5-2017 αίτησή του. 

1. Σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 244 του Ν. 3852/2010, όπως η περίπτωση 

αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 51 του Ν. 3979/2011, η δε μέσα σε " " φράση προστέθηκε στο 

τέλος του τρίτου εδαφίου με το άρθρο 12 παρ. 7 Ν. 4071/2012 «Οι δήμοι και οι περιφέρειες 

υποχρεούνται στη νομική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των 

δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους 

αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι στερούνται της νομικής 

κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια 

καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας. Η εκπροσώπηση συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της 

περιφέρειας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, ύστερα 

από απόφαση της οικονομικής επιτροπής «και θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας». Σε 

περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή η εκπροσώπηση γίνεται από 
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πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του ν.3852/2010, 

αντίστοιχα. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των 

περιφερειών.». 

2. Από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν 

στους υπαλλήλους τους νομική υποστήριξη ενώπιον των δικαστηρίων, όταν έχει ασκηθεί εναντίον 

τους ποινική δίωξη για αδικήματα που φέρονται ότι έχουν διαπράξει κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. Η νομική υποστήριξη παρέχεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον 

οικείο Δήμαρχο, εφόσον δεν πρόκειται για ποινική δίωξη που ασκήθηκε συνεπεία καταγγελίας από 

μέρους της υπηρεσίας του, συνίσταται δε σε υπεράσπιση του υπαλλήλου ενώπιον των δικαστηρίων 

από νομικό σύμβουλο του Δήμου με πάγια έμμισθη εντολή. Για τη νομική υποστήριξη του 

υπαλλήλου αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή μετά από θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας 

του Δήμου. 

3. Στην προκειμένη περίπτωση με το με αριθμό 216/2017 κλητήριο θέσπισμα της 

Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου, ο Γεώργιος Σταυρούλης του Κων/νου, ως Προϊστάμενος του 

Τμήματος Συντήρησης και Καθημερινότητας της Δ.Ε. Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου, καλείται να 

εμφανιστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου στις 9-6-2017, για το να δικαστεί 

μαζί με τον Κυριάκο Παπαμιχαήλ, που ήταν Προϊστάμενος Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας 

Ανατολικής Ρόδου της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., ως υπαίτιοι του ότι στην Αρχάγγελο Ρόδου την 11-12-2013 

από αμέλεια τους, δηλαδή έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλαν κατά τις περιστάσεις και 

μπορούσαν να καταβάλουν δεν προέβλεψαν το αξιόποινο αποτέλεσμα της παράλειψης τους και 

προκάλεσαν σωματική κάκωση και βλάβη της υγείας άλλου, αν και είχαν ιδιαίτερη νομική 

υποχρέωση να παρεμποδίσουν την επέλευση του αποτελέσματος αυτού. Συγκεκριμένα, ο πρώτος 

κατηγορούμενος, Γεώργιος Σταυρούλης, ήταν Προϊστάμενος του Τμήματος Συντηρήσεων και 

Καθημερινότητας της Δ.Ε. Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου, στην αρμοδιότητα του οποίου 

υπαγόταν ο έλεγχος, η συντήρηση και η αποκατάσταση του οδοστρώματος της ανώνυμης 

δημοτικής οδού που οδηγεί από την περιοχή «Μαλά» Αρχαγγέλου προς την πλατεία Αγίου Ιωάννη 

καθώς και η τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων και η λήψη των απαιτούμενων μέτρων 

ασφαλείας για τους διερχόμενους οδηγούς και ο δεύτερος κατηγορούμενος, Κυριάκος 

Παπαμιχαήλ, ήταν Προϊστάμενος Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας Ανατολικής Ρόδου της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., 

στην αρμοδιότητα του οποίου υπαγόταν η προσωρινή αποκατάσταση του οδοστρώματος της ως 

άνω οδού έπειτα από εργασίες που πραγματοποίησε συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., καθώς και η λήψη 

των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας για τους διερχόμενους οδηγούς. Ειδικότερα, ο πρώτος 

κατηγορούμενος με την ως άνω ιδιότητα του είχε την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, επιβαλλόμενη 

εκ του νόμου, να μεριμνήσει δίνοντας σχετικές εντολές ώστε αρμόδιο συνεργείο της Δ.Ε. 

Αρχαγγέλου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες και να αποκατάστησει το οδόστρωμα, στην ως 

άνω ανώνυμη δημοτική οδό, το οποίο έπειτα από εργασίες που πραγματοποίησε συνεργείο της 

Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. παρουσίαζε στο μέσον της οδού δύο λακκούβες, η πρώτη πλάτους 1,30μ., μήκους 

0,90μ. και βάθους 0,10μ. και η δεύτερη πλάτους 1,60μ., μήκους 2μ. και βάθους 0,20μ. Ο δεύτερος 

κατηγορούμενος με την ως άνω ιδιότητα του είχε την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, επιβαλλόμενη 

εκ του νόμου, να μεριμνήσει ώστε το συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. που προέβη σε εργασίες να 

αποκαταστήσει προσωρινά το οδόστρωμα μέχρι την οριστική αποκατάσταση από τα αρμόδια 

συνεργεία του Δήμου, καθώς και να τοποθετήσει προειδοποιητικές πινακίδες, φωσφορίζοντες 

κώνους και να αποκλείσει το συγκεκριμένο τμήμα της οδού με κορδέλες ή κιγκλιδώματα. 

Αμφότεροι οι κατηγορούμενοι, παρόλο που γνώριζαν την κατάσταση του οδοστρώματος στην ως 

άνω οδό, παρέβησαν την υποχρέωση τους να ενεργήσουν ώστε να διατηρείται το οδόστρωμα κατά 

τρόπο ώστε η κυκλοφορία των οχημάτων επ' αυτού να γίνεται με ασφάλεια για τους χρήστες της 

οδού, ήτοι να διατηρείται ομαλό χωρίς οπές, εξογκώματα, λακκούβες και άλλες φθορές. Εξαιτίας 

δε της ως άνω περιγραφόμενης φθοράς του οδοστρώματος, καθίστατο επικίνδυνη η κυκλοφορία 

των οχημάτων και ιδιαίτερα των δικύκλων, αφού υπήρχε σφοδρή πιθανότητα τα διερχόμενα 

δίκυκλα οχήματα, τόσο την ημέρα όσο κυρίως τη νύχτα, να πέσουν στις λακκούβες, να απωλέσουν 

την ισορροπία τους και να ανατραπούν. Οι κατηγορούμενοι δεν αποκατέστησαν το οδόστρωμα 
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μετά τις εργασίες του συνεργείου της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., είτε με τη ρίψη ασφάλτου είτε με οποιονδήποτε 

άλλο κατάλληλο τρόπο, ούτε απέκλεισαν από την κυκλοφορία το συγκεκριμένο τμήμα της οδού, 

με αποτέλεσμα όταν η κινούμενη στο σημείο εκείνο, υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΡΚΙ 0071 δίκυκλη 

μοτοσικλέτα, που οδηγούσε ο (επ)SHYTI (ον)ΑRBEB, υπήκοος Αλβανίας, και κατευθυνόταν 

προς την πλατεία του Αγίου Ιωάννη, έπεσε μέσα στις λακκούβες, αφού μάλιστα από το τμήμα 

αυτό του οδοστρώματος γινόταν απρόσκοπτα η κυκλοφορία των οχημάτων και δεν υπήρχε και 

σχετική σήμανση αναγγελίας του κινδύνου, να ανατραπεί το όχημα, ο οδηγός της να επιπέσει στο 

οδόστρωμα και να υποστεί ρήξη ήπατος και σπλήνας, υποκεφαλικό κάταγμα δεξιού βραχιονίου, 

εκδορές στη μετωπιαία χώρα δεξιά και εκχύμωση στη δεξιά βραχιόνια χώρα. Για παράβαση των 

άρθρων 1,14,15, 26 παρ.ΐβ, 28, 51, 53, 61, 63, 65, 79, 314 παρ.ΐα, 315 παρ.1 του Ποινικού Κώδικα. 

4. Με τη σχετική από 5-5-2017 αίτησή του ο Γεώργιος Σταυρούλης του Κων/νου ζητά να τύχει 

της νομικής υποστήριξης και να παραστεί με νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου στο Μονομελές 

Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 9-6-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη μετά από αναβολή ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο, λόγω προφανώς οικονομικών δυσκολιών και λόγω του ότι συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις της παραπάνω διάταξης, αφού κατηγορείται λόγω της ιδιότητάς του ως 

Προϊσταμένου του Τμήματος Συντηρήσεων και Καθημερινότητας της Δ.Ε. Αρχαγγέλου του Δήμου 

Ρόδου, κατηγορία που άδικα του αποδόθηκε. Για το λόγο αυτό εισηγούμαι να αποφασίσει θετικά η 

Οικονομική Επιτροπή και να ορίσει εμένα να υπερασπιστώ και το Γεώργιο Σταυρούλη». 

 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 
 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/33449/08-05-2017 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Δίνει την εντολή και το δικαίωμα στον έμμισθο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου, με πάγια 

αντιμισθία, κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείου Ρόδου στις 9-

6-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, λόγω 

για να υπερασπιστεί το Γεώργιο Σταυρούλη του Κων/νου, Προϊστάμενο του Τμήματος 

Συντηρήσεων και Καθημερινότητας της Δ.Ε. Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου, για την κατηγορία για 

την οποία έχει ασκηθεί σε βάρος ποινική δίωξη, όπως αναφέρεται στην εισήγησή του. 

 
 

ΘΕΜΑ 8o                                                             Απόφ. Αρ. 223/2017 (Α.Δ.Α: Ω35ΟΩ1Ρ-ΙΡΦ)   

Λήψη απόφασης για την γνωμοδότηση αποδοχής εξωδικαστικής αποζημίωσης της κ. Διακίδη 

Θεώνης. 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αρ. πρωτ: 2/33190/08-

05-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/33190/08-05-2017 εισήγηση της 

Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

 

«ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση αποδοχής εξωδικαστικής αποζημίωσης  

Η Θεώνη Δ. ∆ιακίδη υπέβαλε την από 12-07-2016 και με αριθμ. πρωτ. 2/56963/12-07-2016  αίτησή της περί 

«οφειλής προς τον Δήμο Ρόδου για χρηματική αποζημίωση λόγω προσκύρωσης τμήματος καταργημένης 

δημοτικής οδού», με την οποία ζητά την αποδοχή από τον Δήμο της καταβολής του ποσού των  11.666,29 € 

ως οφειλόμενη προς τον Δήμο αποζημίωση από την με αριθμό 10/2016 πράξη προσκύρωσης καταργημένης 
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δημοτικής οδού στην Κ.Μ. 263
Α34

 γαιών Ρόδου επί της οδού Βερολίνου  στο Ο.Τ. 429 του εγκεκριμένου 

σχεδίου πόλης Ρόδου της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, που κυρώθηκε με την με αριθ. πρωτ. 181/28-

03-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δωδ/σου και κατέστη διοικητικά τελεσίδικη με την υπ' αριθ. 

πρωτ. 252/02-06-2016 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την οποία η Κ.Μ. 263
Α34

 

γαιών Ρόδου, ιδιοκτησίας της, αποζημιώνει τον Δήμο Ρόδου για προσκυρούμενο τμήμα καταργημένης 

δημοτικής οδού εμβαδού 46,83 τ.μ.  στην οποία είχε ανεγείρει οικοδοµή µε την υπ’ αριθμ. 48/2004 οικοδοµική 

άδεια της Δ/νσης Πολεοδομίας Δήμου Ροδίων, η οποία της χορηγήθηκε αφού προσκόµισε εγγυητική 

επιστολή ύψους 10.310 €, που καθόρισε η Δ/νση Πολεοδομίας για τον σκοπό αυτό. Την εν λόγω αίτησή της 

επανέφερε -λόγω μη απαντήσεως του Δήμου- με την με από 26-4-2017 και με αρ. πρωτ. 2/30034/26-04-

2017 νεώτερη όμοια.  

Το παραπάνω ποσόν των  11.666,29 € αποτελεί την σημερινή αντικειμενική αξία του παραπάνω τμήματος 

των 46,83 τ.μ. καθώς σύμφωνα με το συνημμένο στην αίτηση Έντυπο Ε3 του Υπουργείου Οικονομικών η 

τιμή ανέρχεται σε 249,12 €/τ.μ. και δέχεται και προτίθεται να καταβάλει άμεσα η αιτούσα στο ∆ηµοτικό 

Ταµείο  «ευθύς μόλις δώσετε εντολή επιστροφής της εκεί φυλασσόµενης εγγυητικής επιστολής µου, ύψους 

10.310€».  

Επειδή, όπως λεπτομερώς αναφέρεται και στην αίτηση, η «απαίτηση» του Δήμου είναι αμφίβολου νομικού 

υπόβαθρου, δικαστική επιδίωξή της είναι ανασφαλής και προβληματική επιπλέον δε όπως διαπιστώθηκε από 

σχετική έρευνα στο φερόμενο ως «υπόχρεο» ακίνητο (Κ.Μ. 263
Α34

 γαιών Ρόδου) αφενός μεν ουδεμία πράξη 

απαλλοτρίωσης ούτε προσκύρωσης μετεγράφη αφετέρου δε συνεστήθη οριζόντιος και η πλειοψηφία των 

ιδιοκτησιών επωλήθη και δεδομένης της διάθεσης της αιτούσας να την καταβάλει εξωδικαστικά, θεωρούμε 

ότι είναι δυνατή και νόμιμη η εξωδικαστική αποδοχή της αποζημίωσης του προσκυρούμενου τμήματος της 

καταργημένης δημοτικής οδού κατά την 10/2016 πράξη προσκύρωσης, με την ταυτόχρονη απόδοση της -για 

τον σκοπό της διασφάλισης της προκείμενης απαίτησης χορηγηθείσας- εγγυητικής επιστολής των 10.310 €, 

με την σύμφωνη γνώμη και της αρμόδιας Πολεοδομικής υπηρεσίας». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/33190/08-05-2017 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 

 Το υπ΄ αριθμ. 992/2017  έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την αποδοχή της καταβολής στον Δήμο από την κ. Διακίδη Θεανώ της αποζημίωσης για το 

προσκυρούμενο τμήμα καταργημένης δημοτικής οδού κατά την 10/2016 πράξη προσκύρωσης, ποσού 

14.582,16 ευρώ, σύμφωνα με το υπαριθμ. 992/2017  έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, και 

την ταυτόχρονη απόδοση την κ. Διακίδη Θεανώ της - για τον σκοπό της διασφάλισης της προκείμενης 

απαίτησης χορηγηθείσας - εγγυητικής επιστολής των 10.310 €. 

 

 

ΘΕΜΑ 9o                                                              Απόφ. Αρ. 224/2017 (Α.Δ.Α: ΩΚΖΦΩ1Ρ-2Γ1)   

Λήψη απόφασης για την άσκηση ένδικων μέσων για το ακίνητο του Ψιμορίφειου Δημοτικού 

Ιδρύματος. 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αρ. πρωτ: 2/33222/08-

05-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/33222/08-05-2017 εισήγηση της 

Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Άσκηση ενδίκων μέσων για το ακίνητο του «Ψιμορίφειου Δημοτικού Ιδρύματος» 

Την 10-4-2017 κοινοποιήθηκε στον Δήμο η από 31-3-2017 και με αριθμό κατάθ. στο Ειρηνοδικείο Ρόδου 

42/2017 αίτηση των Ζερμαίν-Σουζάνας χήρας Γεράσιμου Ζησιμάτου, το γένος Ερρίκου και Αναστασίας 
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Μας, και, Μιχαήλ Ζησιμάτου του Γερασίμου, με την οποίαν οι αιτούντες, επικαλούμενοι ότι στο 

Ειρηνοδικείο Ρόδου δημοσιεύθηκε με το με αριθμό 26/26-06- 2013 πρακτικό αυτού η από 25 Δεκεμβρίου 

1993 ιδιόχειρη διαθήκη του κατά την 29.11.1994 αποβιώσαντα  Ευάγγελου Ψιμόριφου του Νικολάου, 

ζητούν την κήρυξη ως ανίσχυρου και την ανάκληση ως δήθεν ανακριβούς του υπαριθμ. 91/13-04-1995 

Πιστοποιητικού-Κληρονομητηρίου του παραπάνω διαθέτη, εκδοθέντος βάσει της υπαριθμ. 129/1995 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με το οποίο αναγνωρίζεται ότι μοναδική κληρονόμος του 

κατά την 29-11-1994 αποβιώσαντα στη Ρόδο Ευάγγελου Ψιμόριφου του Νικολάου, βάσει της από 19-11-

1988 ιδιόγραφης διαθήκης του, δημοσιευθείσας με τα με αριθμό 53/1994 πρακτικά του έγινε η ορισθείσα 

και εκτελέστρια (με αναπληρώτρια της την συμβ/φο Ρόδου Αριστέα Ηρακλείδου-Περίδου, απαλλασσόμενες 

των διατυπώσεων του αρθρ. 2021 ΑΚ) σύζυγός του Ούτε-Βεατρίκη Ψιμορίφου, το γένος Καρλ Βιρτζ, 

μεταποβιώσασα 8-6-2003 (κτηματολ. πράξη 6528/2003) βεβαρυμμένη με κληροδοσία ενός αγρού στην Ιξιά 

Ρόδου εκτάσεως 19.130 τ.μ.,  με κτηματολογικά στοιχεία : τόμος 1, φύλλο 158, μερίδα 16, υπέρ του 

Ψιμορίφειου Δημοτικού Ιδρύματος Ρόδου, ο κοινωφελής σκοπός της οποίας με την υπαρ. 1560/2008 απόφ. 

εκ. Εφ.Αθ. διαγνώστηκε ανέφικτος και διατάχθηκε για την πληρέστερη ικανοποίηση της θελήσεως του 

διαθέτη η εκποίηση του εν λόγω ακινήτου κατά τα σε αυτήν ειδικότερα.  

Γενομένης συζητήσεως εκδόθηκε αυθημερόν απορριπτική διάταξη επί του αιτήματος της προσωρινής 

διαταγής (για την απαγόρευση της εκκρεμούσας μεταγραφής του παραπάνω κληρονομητηρίου που κατέθεσε 

ο Δήμος), λόγω έλλειψης κατεπείγοντος, και προσδιορίστηκε η εκδίκασή της για την 6-6-2017. 

Επειδή μετά από έρευνα της νομικής υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι την από 25 Δεκεμβρίου 1993 ιδιόχειρη 

διαθήκη του κατά την 29.11.1994 αποβιώσαντα  Ευάγγελου Ψιμόριφου του Νικολάου, κατέθεσε προς 

δημοσίευση την 25-6-2013 στο Ειρηνοδικείο Ρόδου όπου και δημοσιεύθηκε με το με αριθμό 26/26-06- 2013 

πρακτικό του  ο Μιχαήλ Ζησιμάτος του Γερασίμου (2
ος

 αιτών της προκείμενης ανάκλησης) επικαλούμενος  

ότι απεστάλη στην οικία του την 5-2-2013 μέσα σε φάκελο μαζί με άλλα σχετικά έγγραφα. 

Για το εν λόγω ακίνητο η σύζυγος του διαθέτη Ούτε Ψιμορίφου, ενεργούσα εν τοις πράγμασιν ως 

εκτελέστρια της διαθήκης,  εξέδωσε το υπ’ αρ.  91/1995 κληρονομητήριο, το οποίο για άγνωστους λόγους 

δεν είχε μεταγραφεί.  

Ακολούθως, έγιναν ενέργειες για την σύσταση του ιδρύματος, πλην όμως με το υπ’ αρ. 

1063953/1570/Α011/17.5.2005 έγγραφό του το  Υπ.Οικονομικών αρνήθηκε να προβεί την έκδοση 

διοικητικής πράξης για τη σύσταση του Ιδρύματος λόγω έλλειψης πόρων. 

Έπειτα ο κοινωφελής αυτός σκοπός κρίθηκε ανέφικτος και το Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αρ. 1560/2008 

απόφασή του καθόρισε πως η ικανοποίηση του σκοπού του διαθέτη επιτυγχάνεται επωφελέστερα με την 

πώληση του ακινήτου  με δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία με βάση τις διατάξεις του αρ. 71 α.ν. 2039/39 

και  του αρ. 3 ν. 455/1976 (οι διατάξεις αυτές καταργήθηκαν με τον νέο νόμο 4183/2013 που ισχύει από 

1.11.2013), χωρίς το ακίνητο να περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου Ρόδου και το τίμημα της πωλήσεως να 

αποτελέσει κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης υπέρ του Δήμου Ροδίων 

Η 1
η
 αιτούσα Ζερμέν Ζησιμάτου προσέβαλε την υπ’ αριθμ. 1560/2008 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και 

ζήτησε την ακύρωσή της, ισχυριζόμενη ότι η εκτέλεση της ως άνω απόφασης θα της επιφέρει βλάβη λόγω 

της ως άνω αγωγής της η οποία είναι η κληρονόμος της, η οποία απορρίφθηκε με την υπ’ αρ. 3640/2010 

απόφαση του Εφετείου Αθηνών και συγχρόνως άσκησε και την από  15.7.2008 με αρ. καταθ. 986/2008 

αγωγή της, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου κατά του Δήμου Ρόδου και κατά της ανηψιάς της Ούτε 

Ψιμορίφου, Κάρολαιν Άνν Πατρίτσια Σμιθ, διώκουσα να αναγνωριστεί κυριότητά της επί του ακινήτου 

λόγω δεκαπενταετούς χρησικτησίας, ακυρότητα των εγγραφών υπέρ του διαθέτη Ευ. Ψιμορίφου στο 

ακίνητο καθώς και ακυρότητα της διαθήκης του διαθέτη. Συγχρόνως προσέβαλε την υπ’ αριθμ. 1560/2008 

απόφαση του Εφετείου Αθηνών και ζήτησε την ακύρωσή της, ισχυριζόμενη ότι η εκτέλεση της ως άνω 

απόφασης θα της επιφέρει βλάβη λόγω της ως άνω αγωγής της η οποία είναι η κληρονόμος της, η οποία 

απορρίφθηκε με την υπ’ αρ. 3640/2010 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.  

Κατά τη συζήτηση της αγωγής της Ζερμέν Ζησιμάτου  ασκήθηκε παρέμβαση των  1. Αναστασίας Μας, 2. 

Ερρίκου Μας κατά 1.Ζερμέν Ζησιμάτου, 2. Δήμου Ρόδου και 3. Κάρολαιν Σμιθ, οι οποίοι ισχυρίστηκαν  ότι 

η μητέρα τους Αναστασία Μας άρχισε να νέμεται το ακίνητο από το έτος 1938 έως το 1962 (όπως 

αποδείχθηκε στο πλαίσιο εκδίκασης της αρχικής αγωγής της Α. Μας) και ουδέποτε διεκόπη από τον 

Ψιμόριφο. Κυρίως όμως ισχυρίστηκαν  ότι πραγματοποίησαν πρόσφατες πράξεις νομής από το 1994 μέχρι 

το έτος 2004.  Επί της αγωγής αυτής της χρησικτησίας ο Δήμος επικαλέστηκε ότι: 1) είναι κύριος με βάση: 

α) την διαθήκη, β) το κληρονομητήριο 91/1995, γ) το Έγγραφο 1063953/1570/Α0011/17.5.2005 

Υπ.Οικονομικών προς Δήμο Ρόδου, 2) ότι με βάση το αρ. 61 Κτηματολογικού Κανονισμού κύριος του 
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ακινήτου είναι ο τιτλούχος, 3) ότι ο Ψιμόριφος είχε τη νομή κατά το διάστημα από 1977 – 1996, οπότε και 

πέθανε, έκτοτε δε έχει νομή ο Δήμος. Σχετικά με τη νομή ισχυρίστηκε ότι αποβλήθηκε η Α. Μας το 1960 με 

αναγκαστική εκτέλεση κτημ/κού τίτλου κατ’ αρ. 50 Κτημ/κού Κανονισμού (απόφαση 143/1962) και έκτοτε 

δεν επανήλθε. 

Στη δίκη εξετάσθηκαν υπέρ της Ζερμέν Ζησιμάτου ο κ. Συκόφυλλος, τότε δημοτικός σύμβουλος του Δήμου 

Ρόδου (πρώην Αντιδήμαρχος Δήμου Ιαλυσού)  ο οποίος κατάθεσε ότι η αντίδικη πλευρά διαπραγματεύτηκε 

μαζί του και με τον εργολάβο για τη διέλευση αποχετευτικού αγωγού, ώστε να αποδειχθούν πράξεις νομής, 

καθώς και ο υιός της ενάγουσας και τώρα 2
ος

 αιτών Μιχαήλ Ζησιμάτος. 

Με την υπ’ αρ. 27/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η εν λόγω αγωγή  απορρίφθηκε, 

διότι το Δικαστήριο έκρινε ότι κακώς είχε ασκηθεί κατά του Δήμου Ρόδου διότι ουδέποτε υπήρξε 

κληρονόμος αλλά και κατά της Κάρολαιν Άνν Πατρίτσια Σμιθ (ουσιαστικά η κρίση του δικαστηρίου είναι 

ότι η αγωγή έπρεπε να ασκηθεί κατά των εκτελεστριών της σχολάζουσας κληρονομίας). Με βάση το 

σκεπτικό της απόφασης, η βεβαρυμένη με κληροδοσία Ούτε Ψιμορίφου εξέπεσε από την κληροδοσία με το 

θάνατό της και η κληροδοσία μετέβη στην κληρονόμο της, δηλ. την Κάρολαιν Άνν Πατρίτσια Σμιθ, η οποία 

εφόσον δεν έχει βρεθεί η κληρονομία είναι σχολάζουσα.     

Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκαν εφέσεις από όλες τις διάδικες πλευρές, η συζήτηση των οποίων έχει 

προσδιοριστεί με επίσπευση του Δήμου για την 22-9-2017.  

Όμως ο Δήμος κατέθεσε στο Κτηματολόγιο Ρόδου για μεταγραφή το παραπάνω κληρονομητήριο με την με 

αριθμό πράξης 3125/2016 αίτησή του, εκκρεμούσα προς διάταξη και καταχώρηση και ακολούθως ασκήθηκε 

η παραπάνω αίτηση των αιτούμενων την ανάκλησή του.  

Υπό τα παραπάνω δεδομένα και για την προάσπιση των δικαιωμάτων του Δήμου αφενός μεν είναι 

επιβεβλημένη κατά την άποψή μας η άσκηση παρέμβασης του Δήμου υπέρ της εγκυρότητας της αρχικής 

διαθήκης του διαθέτη και της απόρριψης της αιτούμενης ανάκλησής του, αφετέρου δε επειδή υπάρχουν 

ενδείξεις στοιχειοθέτησης ποινικών αδικημάτων τουλάχιστον πλαστογραφίας και εξαπάτησης Δικαστηρίου 

και μάλιστα κακουργηματικής μορφής, της αξίας του ακινήτου ανερχόμενης σε αρκετά εκατομμύρια 

ευρώ!!!!!  

Για τον σκοπό όμως αυτό είναι αναγκαία η λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ως 

αρμόδιου οργάνου (άρθρ. 72 §1 ιγ΄ του Ν. 3852/2010), στην κρίση της οποίας απόκειται η άσκηση τόσο 

παρέμβασης όσο και της μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου, ορίζοντας και τον υπογράφοντα για 

την άσκηση των παραπάνω ενδίκων βοηθημάτων». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ) 
 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/33222/08-05-2017 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την άσκηση παρέμβασης του Δήμου στην από 31-3-2017 και με αριθμό κατάθ. στο Ειρηνοδικείο 

Ρόδου 42/2017 αίτηση των Ζερμαίν-Σουζάνας χήρας Γεράσιμου Ζησιμάτου, το γένος Ερρίκου 
και Αναστασίας Μας, και, Μιχαήλ Ζησιμάτου του Γερασίμου, υπέρ της εγκυρότητας της αρχικής 

διαθήκης του διαθέτη Ψιμόριφου Ευαγγέλου και της απόρριψης της αιτούμενης ανάκλησής του, καθώς και 

την υποβολή σχετικής αναφοράς στον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Ρόδου για την διερεύνηση στοιχειοθέτησης 

ποινικών αδικημάτων, και αναθέτει στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κ. Στάγκα Εμμανουήλ την άσκηση 

των ενεργειών αυτών.    

 

 

ΘΕΜΑ 10o                                               Απόφ. Αρ. 225/2017 (Α.Δ.Α: Ω5Μ3Ω1Ρ-Ο6Δ)   

Λήψη απόφασης για την γνωμοδότηση παραίτησης προσφυγής του πρώην Δήμου Ιαλυσού. 
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(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αρ. πρωτ: 2/33236/08-

05-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/33236/08-05-2017 εισήγηση της 

Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση παραίτησης προσφυγής του πρώην Δήμου Ιαλυσού.   

Την 26-5-2017 εκδικάζεται στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Μεταβατικής Έδρας Ρόδου) η με ημερομηνία 

κατάθεσης 11.12.2007 προσφυγή του πρώην Δήμου Ιαλυσού με την οποία διώκεται η ακύρωση των 

υπαριθμ. 48/2007 και 60/2007 αποφάσεων της κατ΄ άρθρον 152 του ν. 3463/2006 Ειδικής Επιτροπής της 

πρώην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τις οποίες απορρίφθηκαν αντίστοιχα οι με αριθμούς 53/21-9-2007 

και 62/15-10-2007 διοικητικές προσφυγές που άσκησε ο πρώην Δήμος Ιαλυσού Ρόδου κατά της 11464/22-8-

2007 απόφασης του τότε γενικού γραμματέα Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου, με την οποία ακυρώθηκε, κατ΄ 

αποδοχή της 8/10-8-2007 διοικητικής προσφυγής της δημότου Μαρίας συζ. Γεωργίου Μαριά, η 177/6-8-

2007 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του ως άνω πρώην δήμου Ιαλυσού που αφορούσε όδευση αγωγού 

αποχέτευσης, διερχομένου από την ιδιοκτησία της.  

Στο παραπάνω δικαστήριο παραπέμφθηκε η εκδίκαση με την με αριθμό 62/2015 απόφαση του 

ΤρΔΠρΡόδου. 

Επειδή η υπόθεση πλέον είναι άνευ αντικειμένου, καθώς το έργο ολοκληρώθηκε και δεν υπάρχει λόγος 

εκδίκασής της, θεωρούμε φρόνιμη την παραίτηση του Δήμου (καθολικού διαδόχου) από το παραπάνω 

ένδικο βοήθημα, η οποία όμως υπάγεται στην κρίση και την αρμοδιότητά σας, παρακαλούμε για την 

απόφασή σας». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ) 
 

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

Η  Επιτροπή 

 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/33236/08-05-2017 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παραίτηση του Δήμου Ρόδου (διαδόχου του πρώην Δήμου Ιαλυσού) από την προσφυγή με 

ημερομηνία κατάθεσης 11.12.2007, με την οποία διώκεται η ακύρωση των υπαριθμ. 48/2007 και 60/2007 

αποφάσεων της κατ΄ άρθρον 152 του ν. 3463/2006 Ειδικής Επιτροπής της πρώην Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου,  επειδή πλέον είναι άνευ αντικειμένου καθώς ολοκληρώθηκε το έργο, και αναθέτει στο Νομικό 

Σύμβουλο κ. Στάγκα Εμμανουήλ να παρασταθεί στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Μεταβατικής Έδρας 

Ρόδου) την 26-5-2017 και να δηλώσει  την παραίτηση αυτή. 

 

 

ΘΕΜΑ 11o                                                   Απόφ. Αρ. 226/2017 (Α.Δ.Α: ΩΥΦΛΩ1Ρ-ΥΥ0)   

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. 

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ» με προϋπολογισμό 74.400,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.     

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/32329/04-05-2017) 

 

ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, με  αρ. πρωτ.: 16/32329/04.05.2017, δια της οποίας προτείνονται οι όροι 

διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 

έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων στην Δ.Κ Κρεμαστής» του Δήμου Ρόδου, έτους 2017, ως 

εξής: 
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«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου 

Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου : 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ» με προϋπολογισμό 

74.400 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017 στον 

Κ.Α.: 30-7333.0077 και πίστωση  # 74.400# ευρώ.   

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των 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, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 16/32329/04-05-2017 της Δ/νσης των Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών  

Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), 

 Την απόφαση ανάληψη  υποχρέωσης του Δήμου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας Συνοπτικού 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΚ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ» του Δήμου Ρόδου έτους 2017, ως κατωτέρω: 

i
Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΗΗ   ΦΦ ΘΘ ΟΟ ΡΡ ΩΩ ΝΝ   ΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ ΤΤ ΡΡ ΩΩ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΩΩ ΝΝ   ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΔΔ .. ΚΚ ..   ΚΚ ΡΡ ΕΕ ΜΜ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   

Εκτιμώμενης αξίας  59.999,70 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. 

 

Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
ii
 

a. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ 

Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241364609-612-610 

Telefax : 2241364695-2241364610 

E-mail : texnikes@rhodes.gr 

Πληροφορίες:  : Κος Πλιώτας-Κα. Κυρκουση-κ. Διαμαντής 

b. Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

c. Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

d. Προϊστάμενη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

e. Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην ΡΟΔΟ, οδός ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ την 

………….ημέρα ………………….. και ώρα 10:00  και από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 iii

 

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. 
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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) ............................
iv
 

 

2.2 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, 

που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ, 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 ……………………. 

. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και 

εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο 

δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα 

ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 

αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο
v
 
vi
. 

  
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ................
vii

οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 

με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις …/…/…
viii

 

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 ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ - ΡΟΔΟΣ). 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 : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ» 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ρόδου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
ix
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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,
x
 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
.
 

3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη 

σύμβασης- Ενστάσεις 

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 
xi
, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής
xii

 .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
xiii

, 
xiv

 η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 

αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. 
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Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη 

σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 

παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η 

ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών 

και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά 

μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, 

εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως 

στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και 

αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους. 

στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, 

επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 

αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.  

ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε παράρτημά 

του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα 

της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση), και το 

υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει
xv

.  

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 άρθρο 23.2-23.10 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον 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 
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Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος 

μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

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

Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  (αποφαινόμενο 

όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι 

υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα 

γραφεία της  Δ/ΝΣΗΣ 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 τ ης 

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. 
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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.). 

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 περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

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

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

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα,  και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 

είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. 

και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 

προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

6.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 

του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων).  

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 

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», 
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 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του 

Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον 

απαιτείται) 

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
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 - 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 ).
xx

 

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
xxi

, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων 

ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να 

περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  

xxii
 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
xxiii

 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.  786/03.03.2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 

οικονομικό έτος 2017 και με αρ.  Α/777 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 

Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που 
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η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 

80/2016 ).
xxiv  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 

Τίτλος του έργου 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ». 
  

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  59.999,70 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 44.214,96 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.958,69 

Απρόβλεπτα
xxv

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

7.826,05, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016.
xxvi

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 0,00. σύμφωνα με το άρθρο 153 

του ν. 4412/2016. 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 Παραλιακή οδός στην Δ.Κ. Κρεμαστής 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 Το έργο ανήκει στις κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑ και ΛΙΜΕΝΙΚΑ κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 100 του Ν.3669/2008 και αφορά εργασίες που απαιτούνται για την λειτουργική βελτίωση 

της παραλιακής οδού στη Δ.Κ. Κρεμαστής και συγκεκριμένα  στην αντιμετώπιση της 

διάβρωσης της ακτής, προκειμένου να αποκατασταθεί το οδόστρωμα και να δοθεί σε 

κυκλοφορία, όλο το πλάτος της οδού. 

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 

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. 
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Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης
xxvii

.  

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. 
xxviii

 

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
xxix

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 
του ν. 4412/2016, 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00 ευρώ. 
xxx

 

 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.  

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 

...................., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 

της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 
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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)
xxxi

 

16.1 ΔΕΝ 
xxxii

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ………………….
xxxiii

 

 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  

..........................................
xxxiv

 

1. Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 

τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
xxxv

ορίζεται η ……………, 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 
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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
xxxvi

, 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 

στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠOΙΪΑ και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ καθώς και οι επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα 
xxxvii

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.
xxxviii,

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που 

να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
xxxix

 

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, 
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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 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά κατ’ 

ελάχιστον τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

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

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

νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους. 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:xl 

 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

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

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 

βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση 

ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  
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(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 

αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων.  

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 

και 4 
xli

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 

που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 

εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην 

κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
xlii

 

(α)  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. υποχρεούνται να εφαρμόζουν το άρθρο 20 

παρ. 4 του Ν. 3669/2008 (ανεκτέλεστο) και τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
xliii

 

(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. 
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Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς 

είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Δ της 

παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  για κάθε 

φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 

της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) της 

παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 

δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός  3 μηνών που προηγούνται 

της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν 

προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός  1 μήνα που 

προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.
xliv

 

 

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:  
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(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)
xlv 

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 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. 
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Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ
xlvi

 στην Α1 τάξη και 

άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
.
 και στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ  ή στα 

Νομαρχιακά Μητρώα. 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος 

Α του ν. 4412/2016. 

 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

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

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή και στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

(i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας καθώς και υπεύθυνη 

δήλωση του Ν. 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος  των εργολαβικών συμβάσεων συνοδευόμενη από (α) 

πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο 

μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς  είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάμηνο 

που προηγείται της ημερομηνίας δημοπράτησης το έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008). 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.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, υποβάλλουν  ως δικαιολογητικά τα 

αναφερόμενα στο Μέρος IΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ («Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής») 

του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016
xlvii

 

 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η 

εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 

τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 
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3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και 

υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 

προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως 

αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη 

λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 

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 

xlviii
: 

- 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. 
xlix

 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
l
 

- 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).
li
 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  

  

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του 

πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  

 

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ 
 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η 

απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση σχετικού 

συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

 (β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα:  

- α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) (στο Μέρος IV ο οικονομικός 

 φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την ενότητα α: Γενική ένδειξη για όλα τα  κριτήρια 

επιλογής χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη  ενότητα  του Μέρους IV). 

-  β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν
 

από την 

αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  της παρούσας.  

Επισημαίνεται ότι:  
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους 

ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην περιπτ. (α) της παρ. 2 

του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 

του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.  

β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην 

εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά 

σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα 

σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει 

κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 

αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 
25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 
25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει 

την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
25.4. Η αναθέτουσα αρχή  
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για τους 

υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουν 

σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως 

άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα 

προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 
  

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 211/30.03.2017 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

με αριθ. Ορθή Επανάληψη 71/2017 (ΑΔΑ:  Ψ4Υ5Ω1Ρ-ΩΦΗ), που δεσμεύει την επιμέρους 

πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 30-7333.0077, 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.  
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ΘΕΜΑ 12o                                                             Απόφ. Αρ. 227/2017 (Α.Δ.Α: 71ΚΤΩ1Ρ-ΓΓ2)   

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ» με 

προϋπολογισμό 60.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/32769/05-05-2017) 

 

ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, με  αρ. πρωτ.: 16/32769/05.05.2017, δια της οποίας προτείνονται οι όροι 

διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 

έργου «Βελτίωση  οδοστρωμάτων στην Δ.Κ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ» του Δήμου Ρόδου, έτους 2017, ως εξής: 

 
«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου 

 Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου : 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ» με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017 στον Κ.Α.: 30- 

7333.0090 και πίστωση  # 60.000# ευρώ.   

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των 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, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 16/32769/05-05-2017 της Δ/νσης των Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών  

Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), 

 Την απόφαση ανάληψη  υποχρέωσης του Δήμου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΚ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ» του 

Δήμου Ρόδου έτους 2017, ως κατωτέρω: 

lii
Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ 

Εκτιμώμενης αξίας  48.387,10 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. 

 

 Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
liii

 

a. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ 

Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241364609-612-610 
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Telefax : 2241364695-2241364610 

E-mail : texnikes@rhodes.gr 

Πληροφορίες:  : Κος Πλιώτας-Κα. Κυρκούση-Κος. Διαμαντής 

b. Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

c. Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

d. Προϊστάμενη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

e. Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην ΡΟΔΟ, οδός ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ την 

………….ημέρα ………………….. και ώρα 10:00  και από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 liv

 

 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) ............................
lv
 

2.2 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, 

που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ, 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 ……………………. 

. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και 

εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο 

δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα 

ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 

αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο
lvi

 
lvii

. 
  
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......
lviii

οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 

με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις …/…/…
lix

 

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 ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ - ΡΟΔΟΣ). 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 
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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 : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ» 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ρόδου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
lx
 

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,
lxi

 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
.
 

3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη 

σύμβασης- Ενστάσεις 

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. 
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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 
lxii

, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής
lxiii

 .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
lxiv

, 
lxv

 η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 

αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. 

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη 

σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 

παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η 

ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών 

και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά 

μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, 

εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως 

στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και 

αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους. 

στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, 

επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 

αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.  

ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε παράρτημά 

του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα 

της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση), και το 

υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει
lxvi

.  

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,
lxvii

 τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον 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 
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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, 
lxviii

 

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος 

μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

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

Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  (αποφαινόμενο 

όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι 

υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα 

γραφεία της  Δ/ΝΣΗΣ 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, 
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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.). 

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 περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

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

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

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα,  και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 

είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. 

και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 

προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

6.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 

του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων).  

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. 
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Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

2. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  

ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

(ΚΔΕ),  

 - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του 

Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον 

απαιτείται) 

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
lxx

 

 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

 - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

          - 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 ).
lxxi

 

7.5 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

7.6 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
lxxii

, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων 

ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να 

περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  ( AΠΕ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ). 
lxxiii

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
lxxiv

 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. 
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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.  808/2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 

οικονομικό έτος 2017 και με αρ.  Α/799  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 ).
lxxv  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 

Τίτλος του έργου 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ». 
  

11.4. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  (48.387,10€ προ ΦΠΑ) Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 35.598,00 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.407,64 € 

Απρόβλεπτα
lxxvi

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

6.300,85 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016.
lxxvii

 

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού  80,61 € σύμφωνα με το άρθρο 

153 του ν. 4412/2016. 

 

11.5.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 Ο τόπος εκτέλεσης είναι:  Τ.Κ. Ασκληπιείου  

11.6. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ και οι εργασίες είναι: 

α) Χωματουργικά 

β) Οδοστρωσία 

γ) Ασφαλτικά 

δ) Τεχνικά έργα 

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., 
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αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται 

υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν 

ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη 

χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού 

Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Ομάδες 

εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 

αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 

στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία μετά την 

έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά 

κατηγορία έργων. 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα ημέρες 180 ημέρες από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης
lxxviii

.  

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. 
lxxix

 

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
lxxx

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 
του ν. 4412/2016, 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 967,75 ευρώ. 
lxxxi

 

 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,  
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 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

 

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 

...................., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 

της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 

  

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 . 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)lxxxii 

16.1 ΔΕΝ 
lxxxiii

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ………………….
lxxxiv

 

 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  

..........................................
lxxxv

 

2. Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
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κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 

τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
lxxxvi

ορίζεται η ……………..……, 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
lxxxvii

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν 

αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια 

επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 
 lxxxviii

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.
lxxxix,

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που 

να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
xc
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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.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά κατ’ 

ελάχιστον τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
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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
:xci                

 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

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

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 

βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση 

ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 

αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων.  

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 

και 4 
xcii

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 

που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 

εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην 
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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
xciii

 

(α)  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. υποχρεούνται να εφαρμόζουν το άρθρο 20 

παρ. 4 του Ν. 3669/2008 (ανεκτέλεστο) και τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
xciv

 

(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 χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς 

είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Δ της 

παρούσας. 

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  για κάθε 

φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 

της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) της 

παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 
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δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός  3 μηνών που προηγούνται 

της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν 

προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός  1 μήνα που 

προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.
xcv

 

 

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)
xcvi 

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  

6. φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον 

οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. 

Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση 

καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό 

αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

7. 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 
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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 Μ.Ε.ΕΠ
xcvii

 στην Α1  τάξη και 

άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
.
  

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος 

Α του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

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

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή και στα Νομαρχιακά Μητρώα. 
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(i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας καθώς και υπεύθυνη 

δήλωση του Ν. 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος  των εργολαβικών συμβάσεων συνοδευόμενη από (α) 

πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο 

μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς  είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάμηνο 

που προηγείται της ημερομηνίας δημοπράτησης το έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008). 

 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή και στα Νομαρχιακά Μητρώα.  

(i) για το 22. Δ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας  

   

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .  

 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν  ως δικαιολογητικά τα 

αναφερόμενα στο Μέρος IΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ («Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής») 

του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016
xcviii

 

 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η 

εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 

σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 

υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 

υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 

ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού 

/ μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό. 

 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο. 
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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 

xcix
: 

- 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. 
c
 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
ci
 

- 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).
cii

 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  

  

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του 

πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  

 

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ 
 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η 

απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση σχετικού 

συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

 (β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα:  

 - α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ( στο μέρος IV ο οικονομικός φορέας 

μπορεί να συμπληρώσει μόνο την  ενότητα α:γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής   χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του μέρους IV ). 

- β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν
 

από την 

αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  της  παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι:  
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους 

ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην περιπτ. (α) της παρ. 2 

του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 

του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.  

β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην 

εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά 
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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.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει 

την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.4. Η αναθέτουσα αρχή  

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για τους 

υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουν 

σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως 

άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα 

προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 

  

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 238/2017 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

με αριθ. Ορθή Επανάληψη 71/2017 (ΑΔΑ:  Ψ4Υ5Ω1Ρ-ΩΦΗ), που δεσμεύει την επιμέρους 

πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 30-7333.0090, 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 13o                                                         Απόφ. Αρ. 228/2017 (Α.Δ.Α: Ψ6ΝΓΩ1Ρ-ΖΟΦ)   

Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων δημοπράτησης και ορισμού Επιτροπών διεξαγωγής 

διαγωνισμού και Ενστάσεων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ» ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ»  έτους 2017 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/33297/08-05-2017) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής τις εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/33297/08-05-2017 και 16/31808/03-05-2017, ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ:   Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμός Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού  και Ενστάσεων για την   

 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α   Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν  έτους 2017 
 

1. Στον προϋπολογισμό έτους 2017 έχουν ενταχθεί οι Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α   Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν  

έτους 2017 για τον Δήμο Ρόδου στους κωδικούς 30-6662.0004.0001 έως 30-6662.0004.0010 με 

συνολική πίστωση για το έτος 2017 700.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Σύμφωνα με τις 

διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου η Δ/νση Τεχνικών έργων και υποδομών 

προχώρησε στην σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για ανωτέρω προμήθειες και συγκεκριμένα: 
30-6662.0004.0001 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α  Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.000,00 

30-6662.0004.0002 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.000,00 

30-6662.0004.0003 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.000,00 

30-6662.0004.0004 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.000,00 
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30-6662.0004.0005 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.000,00 

30-6662.0004.0006 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α Δ.Ε ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.000,00 

30-6662.0004.0007 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α Δ.Ε ΑΦΑΝΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.000,00 

30-6662.0004.0008 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α Δ.Ε ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.000,00 

30-6662.0004.0009 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α Δ.Ε ΛΙΝΔΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.000,00 

30-6662.0004.0010 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α Δ.Ε ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.000,00 

  Οι μελέτες περιλαμβάνουν τη Διακήρυξη, τη γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές 

 

2. Η προμήθειες θα γίνουν με πρόχειρους-συνοπτικούς διαγωνισμούς σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και συγκεκριμένα: 

           α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

           β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

           γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών  

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

 

3. Με βάση το υπ΄ αριθμό πρωτ. 16/31808/03-05-2017 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης  

προέκυψαν τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού και ενστάσεων. 

 

            Μετά τ’ ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή:  

1. Η έγκριση των όρων δημοπράτησης για τις παραπάνω  προμήθειες και η διάθεση της  πίστωσης 

αυτών. 

2.   Η συγκρότηση των επιτροπών διενέργειας, διεξαγωγής διαγωνισμών και ενστάσεων για τις 

παραπάνω    

      προμήθειες,  σύμφωνα με το αποτέλεσμα της κλήρωσης του συνημμένου πρακτικού.»  

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου)  

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,   ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ   και   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ           

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α    Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε.  έτους 2017  ΤΩΝ Δ.Ε.  

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης για κάθε Δημοτική Ενότητα εβδομήντα χιλιάδων 

ευρώ (70.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

   Στη Ρόδο και στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου στην οδό 

Διαγοριδών 1, την Τρίτη 02/05/2017 και ώρα 09.00 πρωινή διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση μεταξύ των 

υπαλλήλων του Δήμου, όπως ορίζει το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και της απόφασης του Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21508/4-11-2011(ΦΕΚ 

2540/Β’/7-11-2011) για τον ορισμό της Επιτροπής Διενέργειας, Επιτροπής Παραλαβής και Επιτροπής 

Ενστάσεων για τις  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ ΤΩΝ Δ.Ε.  ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ , 

ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης για κάθε Δημοτική Ενότητα εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της διενέργειας κλήρωσης, η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων με 

το έγγραφο 16/ 31198 /28-04-2017. 

Έτσι λοιπόν, το αποτέλεσμα της δημόσιας κλήρωσης που διενεργήθηκε στην Δ/νση Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών για τις παραπάνω επιτροπές είναι το κάτωθι: 

 

1. Επιτροπή Διενέργειας (κοινή για όλες τις ΔΕ) 

Τακτικά Μέλη 

1. Βασιλώττος Κων/νος (Πρόεδρος για την Επιτροπή Παραλαβής) 

2. Διακολιός Βασίλειος 

3. Σαρακίνης Κοσμάς 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Κανάκας Εμμανουήλ 

2. Γεωργιάδης Εμμανουήλ 

3. Κεφαλάκης Παύλος 

 

2.Επιτροπή Ενστάσεων (κοινή για όλες τις ΔΕ) 
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Τακτικά Μέλη 

1. Λάος Γιάννης  

2. Γκουμότσιος Νίκος 

3. Ποντίκας Σάββας 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Σαρικάς Εμμανουήλ 

2. Αφαντενός Νικόλαος 

3. Αντωνάτος Γεράσιμος  

 

3.Επιτροπή Παραλαβής (κοινή για όλες τις ΔΕ) 

Τακτικά Μέλη 

1. Περράκης Γεώργιος (Πρόεδρος) 

2. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

3. Κυπριώτης Μιχαήλ 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Πλιώτας Φιλήμονας 

2. Χατζηνικόλας Αντώνης 

3. Κιαουρτζής Εμμανουήλ 

 

Η  έγκριση της Επιτροπής διενέργειας και Επιτροπής Ενστάσεων θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή, 

ενώ αυτή της Επιτροπής Παραλαβής θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

1) Αλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών. 

2) Κυρκούση Σουλτάνα, Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

3) Πλιώτας Φιλήμονας  Εργοδηγός   υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.» 

 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν από τον Πρόερδο για τους όρους 

διακήρυξης του διαγωνισμού για την  « Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α   Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν  έτους 

2017» αναλυτικά, κλήθηκαν από τον ίδιο να αποφασίσουν σχετικά. 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις  με αριθ. 16/33297/08-05-2017 και 16/31808/03-05-2017 εισηγήσεις της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   

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

 Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

 Τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

 Τις  διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων ή 

ομοειδών δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

 Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 << ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις >>    

 Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) 

 Τις  αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης που έχουν  εκδοθεί. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
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Α) Εγκρίνει την μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017, ενδεικτικού προϋπολογισμού 700.000,00 

Ευρώ (με Φ.Π.Α) (κωδ. 30-6662.0004.0001 έως 30-6662.0004.0010), ως κατωτέρω:  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για  την   Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α    Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε.  Ρόδου 
  

Ο Δήμαρχος Ρόδου 

Έχοντας υπ όψιν : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για <<δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ>> 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 << ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις >>    

3. Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ.  

       114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

4. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

6. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 

λοιπές διατάξεις>> 

7. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 <<Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων>> 

8. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

9. Τις  αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης που έχουν  εκδοθεί. 

10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 στους  Κ.Α.  30-6662.0004.0001  του οποίου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση 70.000,00 €. 

11. Την υπ΄αριθμό ……./2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη 

και καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης   

Προκηρύσσει 

Τη διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές    που αφορά στην προμήθεια  «Π Ρ 

Ο Μ Η Θ Ε Ι Α    Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε.  Ρόδου» (συνημμένος πίνακας) 

ενδεικτικού προϋπολογισμού  (70.000,00  €)  μαζί με το Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) και εφόσον 

πληρούνται τα κριτήρια των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο προμήθειας  

Η παρούσα αφορά τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων των 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και Δημοτικού Φωτισμού  της Δημοτικής Ενότητας 

Ρόδου. 

 

Άρθρο 2ο - Συμβατικά Στοιχεία  

    Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Τεχνικές προδιαγραφές 

δ.)  Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

 

Άρθρο 3ο - Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας 

α) Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά με το  Φ.Π.Α. στις  εβδομήντα 

χιλιάδες  ευρώ (70.000,00 €). 

β) Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2017 και Θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π. 

 

Άρθρο 4ο - Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού  
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Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να    υποβάλουν 

προσφορά υποχρεωτικά  στο σύνολο των ειδών (συνημμένος πίνακας).  

 

Άρθρο 5ο -  Δεκτοί στον διαγωνισμό 

    Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

 

Άρθρο 6ο - Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού : 

 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται. 

1) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ), συμπληρωμένο σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄. 

o ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

o Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΤΕΥΔ. 

o Η ημερομηνία του ΤΕΥΔ πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  

o 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. 

 

2) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 

εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 

προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα 

του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία 

και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 

δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό 

δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου. 

 

3) Υπεύθυνη δήλωση: 

- ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του 

Δήμου με δικά του έξοδα  

-ότι έλαβε γνώση όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  και των σχετικών με 

αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται. 

- για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

- ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση 

υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

- που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της επιχείρησης. 

 

Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους  υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης , βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο 

 Όλες οι ως άνω αναφερόμενες Δηλώσεις των Συμπληρωματικών Στοιχείων θα πρέπει να κατατεθούν όπως 

περιγράφονται, και να τοποθετηθούν στον φάκελο των  Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 

Κατά το σταδιο της κατακύρωσης μόνο ο μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται να υποβάλει 

εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη από 10 ούτε μεγαλύτερη από 20 ημέρες ) από την 
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κοινοποίηση της ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  των άρθρων 73 και 74 του Ν. 

4412/2016 καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου 

 

4) Πιστοποιητικά ISO 

Πιστοποιητικά ποιότητας ISO (Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) του κατασκευαστή για τους ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

 

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο Προσωρινός μειοδότης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) είναι τα εξής: 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας  και συγκεκριμένα για τα παρακάτω: 

A.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

B.  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

C.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

D.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (EE L 166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία 

ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

E. αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και όλα τα μέλη για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

Β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

Γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει η 

εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

Ε.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

Ε.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται 

χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ΣΤ.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας 

στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ΣΤ.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ΣΤ.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το 

Δήμο.  

ΣΤ.4 τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν ένδειξη CE  όπου αυτό απαιτείται. 

Ζ. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO του προμηθευτή 

 

ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

 Τα  ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.  
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ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

  α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες,  

 

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

β) Πιστοποιητικό ως παράγραφος 3 και 4 των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει στην ένωση,  

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  στους οποίους  μετέχουν και 

επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50% 

γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο 

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται  ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε 

φορά εκδίδει  ο Διοικητής της  Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

Άρθρο 7ο -  Χρόνος & τόπος  καθώς και  τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών & 

Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την ………………. ημέρα ………………. και ώρα ………… 

π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να: 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών 

ή  

β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

Άρθρο 8o – Ισχύς των Προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για εξήντα (60) ημέρες. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη 

γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των προσφορών. 

 Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο μειοδότης δεν 

μπορεί να προβάλει καμία αξίωση. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

   

 Άρθρο 9
 
– Φάκελος Προσφορά  

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

Η μη τήρηση οποιονδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 

9.1  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο 

κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:    

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθεια και της  αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης  

3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντας  (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης, τηλέφωνο 

σταθερό, φάξ,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση, ΑΦ.Μ. κ.τ.λ.) 

 

9.2 Στον κάθε εσωτερικό φάκελο (και όχι μόνο στον εξωτερικό) που θα υποβληθεί, πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  

(Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης 
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3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, 

τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ). 

 

9.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς (εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

9.3.1 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα όπου 

επιτρέπεται). Τα δικαιολογητικά αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  
9.3.2 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, ερωτηματολόγια, 

φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο, 

μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

9.3.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι 

δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη, με αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά θα ακολουθεί το μοτίβο των 

πινάκων που υπάρχουν στη μελέτη του διαγωνισμού. Όλα τα δημοπρατούμενα είδη θα πρέπει να 

αναγράφονται στην προσφορά με τη σειρά που τούτα δίδονται στη μελέτη του διαγωνισμού, ακόμη και αν 

ο συμμετέχων δεν δίνει προσφορά για όλα τα προϊόντα, αν τούτο προβλέπεται από τη διακήρυξη. 

9.3.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

4. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας, όπως αναλυτικά ορίζεται και 

ανωτέρω.  

 

5. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον  

προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει τις 

προσφορές και κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  μονογράφει και  σφραγίζει 

αυτήν. Η προσφορά  απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  καθιστούν  ασαφή  

κατά  τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  κατά  περίπτωση στην προσφορά 

αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα  τα οποία δεν  αποδέχεται. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους 

τους  διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών 

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική ταυτότητα, 

κλπ). 

Οι ανώνυμες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της στο 

διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το 

διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην 

Επιτροπή αυτοπροσώπως με ταυτότητα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει δείγματα επί ποινή αποκλεισμού για τα υλικά που έχουν την 

ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑ» στον πίνακα του προϋπολογισμού το αργότερο, μέχρι την προηγούμενη ημέρα από 

την ημέρα του διαγωνισμού. Οι προσφορές που θα κατατεθούν χωρίς να έχουν προσκομισθεί δείγματα την 

προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δεν θα γίνουν δεκτές. 

Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα ανωτέρω δικαιολογητικά  

 

Άρθρο 10ο -  Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 

α)   Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε - € -. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 

εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο της διακήρυξης. 

β) Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
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γ)  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, η είναι 

εσφαλμένη λογιστικά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 11ο -  Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία  Αποσφράγισης προσφορών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού  οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την  αρμόδια Επιτροπή ενώπιον των συμμετοχόντων στο Διαγωνισμό. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως 

εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

α)    Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος , μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα και 

η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην υπηρεσία. 

β)    Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση  της αξιολόγησης 

των λοιπών στοιχείων αυτής την ίδια ημέρα ή σε διαφορετική ημερομηνία και ώρα που θα  γνωστοποιηθεί 

και  θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό τρεις (3) τουλάχιστον  

ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 

 

Άρθρο 12ο -  Αξιολόγηση Προσφορών 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής στο σύνολο των υλικών  όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές 

και στην περίπτωση που θα υπάρχουν ίδιές τιμές  ανάμεσα σε προμηθευτές θα διενεργείται κλήρωση με 

όρους που θα τεθούν από την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους 

προμηθευτές των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της διακήρυξης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από 

σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί ποινή 

αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 

 

Άρθρο 13ο -  Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με γνωμοδότηση του προς 

την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους . 

γ)   την διενέργεια κλήρωσης  μεταξύ ισοδύναμων προσφορων.  

δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου μπορεί ο 

διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς 

τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει 

αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

 

Άρθρο 14ο -  Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

  α)   Ενστάσεις κατά της διακήρυξης. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016  

        Β) Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή προμηθευτή σε 

αυτόν Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016   

 

Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπερ 

του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην 

παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 15ο -  Υπογραφή Σύμβασης 

1. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του αποτελέσματος 

του διαγωνισμού. Υποχρεούται εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 
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του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τους φορείς 

υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 

αυτών.  

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που 

με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και 

τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη .  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,  

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

θ. Τον τρόπο πληρωμής . 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα 

μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Δεν μπορεί 

να περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο  

 

Άρθρο 16ο -  Εγγυήσεις  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

 ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή  …… € παρέχεται δε με εγγυητική 

επιστολή πιστωτικών  ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα προς τούτο στην 

ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση καθώς και με έντοκα γραμμάτια  Δημοσίου. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από 

την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 17ο -  Παραλαβή 

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

  

Άρθρο 18ο -  Πληρωμή 

α) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με  την υποβολή του τιμολογίου και την σύνταξη του οριστικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής και αν ο Δήμος καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.   

β)  Ενδεικτικά αναφέρετε ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 

εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας και κατά περίπτωση εάν παραδίδετε τμηματικά Θα εκδίδεται 

τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το 

συνολικό ποσό. ( Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα υπόδειξη 

και θα λύση τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της προμήθειας) 

γ)  Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. 

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και προμηθευτή 

σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 19ο -  Χρόνος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν ως εξής:  

μέσα σε χρόνο δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

Το 30 % των ειδών με αύξοντα αριθμό του προϋπολογισμού 1 εως107,112 εως 115. 

Το υπόλοιπο 70% μαζί με τα υπολειπόμενα είδη σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 
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Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε 

περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

Άρθρο 20ο -  Γλώσσα 

α.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές 

προσφορές, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ. συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. 

β. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 

που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  

γ. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων,τα κατά περίπτωση ζητούμενα ISO,CE κτλ), είναι δυνατόν  να αναφέρονται και στην 

αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια, manual, datasheet, προσπέκτους κλπ, που 

συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγλλική γλώσσα. 

 Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο 

πρόσωπα 

 

Άρθρο 21ο -  Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει  στις  εγκαταστάσεις του Δήμου στη Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών. 

 

Άρθρο 22ο -  Διαφορές Διακήρυξης Νόμων. 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια  ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο υπερισχύει ο Ν. 4412/20166.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  ΜΜ ΠΟΣΟ ΤΙΜ ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 m 50 0,96 48,00 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 m 50 1,48 74,00 

3 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 m 50 1,00 50,00 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 m 50 1,57 78,50 

5 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 100 1,05 105,00 

6 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 m 100 1,55 155,00 

7 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 m 70 5,60 392,00 

8 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 m 200 4,60 920,00 

9 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 100 6,85 685,00 

10 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 m 30 2,51 75,30 

11 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 m 50 5,55 277,50 

12 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 m 50 8,78 439,00 

13 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 m 10 13,25 132,50 

14 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. 

μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 
m 

60 0,25 15,00 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. 

μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 
m 

60 0,40 24,00 

16 Αγωγός γυμνός χάλκινος 

πολύκλωνος 25 mm2 
m 

150 4,20 630,00 

17 Καλώδιο UTP 4' CAT 5 m 50 0,80 40,00 

18 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ m 50 0,50 25,00 
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19 Λαμπτήρας LED A60 έως10 

W/E27  6500K 800 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

60 3,00 180,00 

20 Λαμπτήρας LED A60 έως10 

W/E27 4000K 800 lm 

τουλάχιστον  

τεμ 

10 3,00 30,00 

21 Λαμπτήρας  οικονομίας   21W-

23W/E27 2700k-6500k με 

προστατευτικό γυαλί 1400 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

100 5,50 550,00 

22 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 

6500K  με προστατευτικό 

πρισματικό κάλυμα 1480 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

1000 10,00 10000,00 

23 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 

2700-3000K  με προστατευτικό 

πρισματικό κάλυμα 1480 lm 

τουλάχιστον 

τεμ 

200 10,00 2000,00 

24 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 

W/E27 6400K 3300 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

350 12,50 4375,00 

25 Λαμπτήρας  led  έως 7 W/E14  

6500Κ 600 lm τουλάχιστον  

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

50 4,00 200,00 

26 Λαμπτήρας  led  7 W/E14 2700Κ 

600 lm τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

30 4,00 120,00 

27 Λαμπτήρας  2 PL 18 W (δύο 

ακίδων) 4000Κ 
τεμ 

10 3,00 30,00 

28 Λαμτήρας φθορισμού 18W τεμ 20 1,35 27,00 

29 Λαμτήρας φθορισμού 36W  τεμ 30 1,70 51,00 

30 Λαμτήρας φθορισμού 58W  τεμ 20 2,41 48,20 

31 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 

22W 
τεμ 

5 4,00 20,00 

32 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής 

πίεσης 250 W/Ε40   (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

100 15,00 1500,00 

33 Λαμπτήρας LED έως 35W E27 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 30,00 300,00 

34 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής 

πίεσης 70 W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

15 8,28 124,20 

35 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

70W RX7s -24  
τεμ 

2 8,20 16,40 

36 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

150 W RX7s -24  
τεμ 

5 8,20 41,00 

37 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

250 W  
τεμ 

5 20,00 100,00 

38 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

400 W  
τεμ 

10 24,00 240,00 

39 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 

KW  
τεμ 

5 85,00 425,00 

40 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 

KW   (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

5 162,00 810,00 

41 Λαμπτήρας  12V 42W  ΜR-16 

καρφωτά 
τεμ 

20 1,50 30,00 
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42 λαμπτηρας PL 26W τεμ 10 3,45 34,50 

43 λαμπτηρας LED GU10 6W 

6500K 500LM 
τεμ 

10 6,00 60,00 

44 Πυκνωτής προβολέα 1000 W 

HQI 
τεμ 

5 6,00 30,00 

45 Πυκνωτής προβολέα 2000 W 

HQI 
τεμ 

5 9,00 45,00 

46 Εκκινητής προβολέα 1000 W 

HQI 
τεμ 

5 10,00 50,00 

47 Εκκινητής προβολέα 2000 W 

HQI 
τεμ 

5 22,00 110,00 

48 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 

με σπειρωτό μεταλικό βίδωμα 

1/8 

τεμ 

20 3,00 60,00 

49 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 

τύπου ΔΕΗ διαιρούμενα 
 

50 1,40 70,00 

50 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40 τύπου  

διαιρούμενα 
 

20 2,00 40,00 

51 Λυχνίες Ραγας LED τεμ 3 2,50 7,50 

52 Σύστημα έναυσης Pl 2x26W τεμ 2 22,00 44,00 

53 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 

35 Α με την βάση τους 
τεμ 

10 3,00 30,00 

54 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA τεμ 15 5,00 75,00 

55 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA τεμ 40 5,00 200,00 

56 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA τεμ 40 5,00 200,00 

57 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA τεμ 5 5,00 25,00 

58 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA τεμ 10 5,00 50,00 

59 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA τεμ 20 5,00 100,00 

60 Γυαλίνη ασφάλεια με 

ασφολειοθήκη καλωδίου  6 Χ 30  

8 Α 

τεμ 

30 1,60 48,00 

61 Ρευματοδότης ράγας τεμ 5 3,00 15,00 

62 Ρευματοδότης σούκο 

εντοιχισμένος 
 

5 2,50 12,50 

63 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός 

στεγανός 
 

10 3,50 35,00 

64 Πρίζα δικτύου εντοιχισμένος  5 2,00 10,00 

65 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α τεμ 10 7,50 75,00 

66 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α τεμ 10 9,50 95,00 

67 Φωτοκύτταρο 16 Α τεμ 35 22,00 770,00 

68 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α 

μονοφασικός 
τεμ 

5 24,00 120,00 

69 Μετασχηματιστής 250 W για 

λαμπτήρα Νατρίου (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

25 19,00 475,00 

70 Μετασχηματιστής 400 W  1 25,00 25,00 

71 Eκκινητές 250 W (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 80 3,90 312,00 

72 Eκκινητές για λαμπτήρα 

φθορισμού 4-65 W 
τεμ 

50 0,45 22,50 

73 Μετασχηματιστής 125 W 

υδραργυρου 
τεμ 

5 10,00 50,00 

74 Μετασχηματιστής μετάλλων 

1000 W 
τεμ 

1 70,00 70,00 
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75 Μετασχηματιστής μετάλλων 

2000 W 
τεμ 

1 100,00 100,00 

76 Μονωτικές ταινίες  τεμ 100 0,75 75,00 

77 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 

τεμ) 
τεμ 

15 3,00 45,00 

78 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 

τεμ) 
τεμ 

15 4,00 60,00 

79 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 

χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 1,50 15,00 

80 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 

12 θέσεων 
τεμ 

10 2,00 20,00 

81 κλέμες πλαστικές διατομής 10 

χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 2,40 24,00 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 16 

χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 4,00 40,00 

83 μούφες ρητίνης για GT Α2 τεμ 10 24,00 240,00 

84 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων κου 5 2,00 10,00 

85 Κουτιά διακλαδωσεων 

εξωτερικά στεγανά διαστ, 

110Χ110Χ74 

 

10 2,50 25,00 

86 Φωτοσωλήνας Φ13 χρώματος 

4000Κ 
τεμ 

200 2,10 420,00 

87 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  

(βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ 

βαρεου τύπου 

τεμ 

15 21,00 315,00 

88 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό 

εξωτερικού χώρου  δύο 

ανοιγματων 

τεμ 

2 390,00 780,00 

89 Πιλλαρ μικρό στεγανός 

εξωτερικού χώρου  ενός 

ανοίγματος 

τεμ 

2 300,00 600,00 

90 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 24 

θέσεων εξωτερικός 
τεμ 

1 24,00 24,00 

91 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 36 

θέσεων εξωτερικός 
τεμ 

1 29,00 29,00 

92 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 24 

θέσεων 
τεμ 

1 22,00 22,00 

93 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 36 

θέσεων 
τεμ 

1 26,00 26,00 

94 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη 

και προστασία υπερτασεων 5 

θεσεων (πλάγιες υποδοχές) 

τεμ 

4 25,00 100,00 

95 Φις αρσενικο θυλικο τεμ 2 1,50 3,00 

96 Σωλήνας σπιράλ Φ50 τεμ 150 2,60 390,00 

97 Σωληνάρια σιλικόνης 

πολυουρεθάνης 
τεμ 

2 10,00 20,00 

98 Σωληνάρια σιλικόνης τεμ 10 5,00 50,00 

99 Ράβδοι θερμής σιλικόνης τεμ 30 1,00 30,00 

100 Φωτιστικά σώματα τύπου 

χελώνας προστασίας ΙΡ 44 
τεμ 

5 10,00 50,00 

101 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 

4000K 
τεμ 

5 20,00 100,00 
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102 Φωττιστικό φθορισμού στεγανά 

με κάλυμμα 2Χ36 W 
τεμ 

10 24,00 240,00 

103 Προβολέας HQI 250 W στεγανός τεμ 2 59,00 118,00 

104 Προβολέας led 50 W στεγανός 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

3 50,00 150,00 

105 Προβολέας led 100 W στεγανός τεμ 7 100,00 700,00 

106 Προβολέας led 150W  τεμ 3 250,00 750,00 

107 Προβολέας led 400W (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 1 600,00 600,00 

108 Φωττιστικό σώμα Na E40/250 W 

για  βραχίονα .  (ΔΕΙΓΜΑ)  
τεμ 

20 100,00 2000,00 

109 Φωττιστικό σώμα κορυφής 

τύπου ¨Αμφορέα"  με μάυρη 

βάση για το παραδοσιακό ιστό 

τεμ 

7 145,00 1015,00 

110 Φωττιστικό σώμα κορυφής 

τύπου ¨Παγόδα¨ με την βάση 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

84 95,00 7980,00 

111 Φωττιστικό σώμα βραχίονα 

τύπου led 80-90W (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

6 345,00 2070,00 

112 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 2 31,00 62,00 

113 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 5 28,00 140,00 

114 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 2 32,00 64,00 

115 Ρελέ μονοφασικό 25 Α τεμ 10 16,00 160,00 

116 Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ 

για φωτιστικά κορυφής 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

10 670,00 6700,00 

117 ιστός τηλεσκοπικός 9 μέτρα τεμ 1 680,00 680,00 

118 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μέτρα τεμ 1 380,00 380,00 

119 ιστός τηλεσκοπικός 4,30 μέτρα τεμ 1 280,00 280,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 56451,60 

   ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,01 

  
 

 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 56451,61 

    ΦΠΑ 24% 13548,39 

  
 

 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 70000,00 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Oλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα ανταποκρίνονται επί 

ποινή αποκλεισμού στις κάτωθι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές . Ο συμμετέχων οφείλει  να 

καταθέσει προσφορά υποχρεωτικά για όλα τα ζητούμενα είδη προσφορά που αφορά μέρος των ζητούμενων 

υλικών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία-απαιτήσεις στις τεχνικές 

προδιαγραφές ισχύουν και επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα τεχνικά 

φυλλάδια. Το αργότερο μέχρι μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην κατάθεση των δειγμάτων όπως αυτά αναφέρονται στο 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης  

Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δείγματα δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Τα ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια και τα περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά ποιότητας 

μπορούν να προσκομιστούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 

3 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 

5 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 

6 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 

7 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 

8 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 

9 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 

10 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 

11 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 

12 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 

13 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 

14 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 

1,5 mm2 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 

2,5 mm2 

16 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 

mm2 

17 Καλώδιο UTP 4' CAT 5 

18 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ 

19 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  

6500K 800 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

20 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27 

4000K 800 lm τουλάχιστον  

21 Λαμπτήρας  οικονομίας   21W-23W/E27 

2700k-6500k με προστατευτικό γυαλί 

1400 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

22 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 6500K  με 

προστατευτικό πρισματικό κάλυμα 1480 

lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

23 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 2700-

3000K  με προστατευτικό πρισματικό 

κάλυμα 1480 lm τουλάχιστον 

24 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 W/E27 

6400K 3300 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

25 Λαμπτήρας  led  έως 7W/E14  6500Κ 600 

lm τουλάχιστον  σφαιρικός (ΔΕΙΓΜΑ) 

26 Λαμπτήρας  led  7W/E14 2700Κ 600 lm 

τουλάχιστον κερί (ΔΕΙΓΜΑ) 

27 Λαμπτήρας  2 PL 18 W (δύο ακίδων) 

4000Κ 

28 Λαμτήρας φθορισμού 18W 

29 Λαμτήρας φθορισμού 36W  

30 Λαμτήρας φθορισμού 58W  

31 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 22W 

32 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 

W/Ε40   (ΔΕΙΓΜΑ) 

33 Λαμπτήρας LED έως 35W E27 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

34 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 

W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 

35 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 70W RX7s-

24  
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36 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W 

RX7s -24  

37 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  

38 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  

39 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW  

40 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   

(ΔΕΙΓΜΑ) 

41 Λαμπτήρας  12V 42W  ΜR-16 καρφωτά 

42 λαμπτηρας PL 26W 

43 λαμπτηρας LED GU10 6W 6500K 500LM 

44 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI 

45 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI 

46 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI 

47 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI 

48 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με 

σπειρωτό μεταλικό βίδωμα 1/8 

49 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 τύπου ΔΕΗ 

διαιρούμενα 

50 Ντουικ πορσελάνης  Ε40 

51 Λυχνίες Ραγας LED 

52 Σύστημα έναυσης Pl 2x26W 

53 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την 

βάση τους 

54 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA 

55 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA 

56 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA 

57 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA 

58 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA 

59 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA 

60 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη 

καλωδίου  6 Χ 30  8 Α 

61 Ρευματοδότης ράγας 

62 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος 

63 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός 

64 Πρίζα δικτύου εντοιχισμένος 

65 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α 

66 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α 

67 Φωτοκύτταρο 16 Α 

68 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α 

μονοφασικός 

69 Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα 

Νατρίου (ΔΕΙΓΜΑ) 

70 Μετασχηματιστής 400 W 

71 Eκκινητές 250 W (ΔΕΙΓΜΑ) 

72 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W 

73 Μετασχηματιστής 125 W υδραργυρου 

74 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W 

75 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W 

76 Μονωτικές ταινίες  

77 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

78 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

79 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 

θέσεων 

80 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων 
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81 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 

θέσεων 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 

θέσεων 

83 μούφες ρητίνης για GT Α2 

 

84 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων 

85 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά 

διαστ, 110Χ110Χ74 

86 Φωτοσωλήνας Φ13 χρώματος 4000Κ 

87 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  

(βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ βαρεου τύπου 

88 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού 

χώρου  δύο ανοιγματων 

89 Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού 

χώρου  ενός ανοίγματος 

90 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 24 θέσεων 

εξωτερικός 

91 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 36 θέσεων 

εξωτερικός 

92 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 24 θέσεων 

93 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 36 θέσεων 

94 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και 

προστασία υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες 

υποδοχές) 

95 Φις αρσενικο θυλικο 

96 Σωλήνας σπιράλ Φ50 

97 Σωληνάρια σιλικόνης πολυουρεθάνης 

98 Σωληνάρια σιλικόνης 

99 Ράβδοι θερμής σιλικόνης 

100 Φωτιστικά σώματα τύπου χελώνας 

προστασίας ΙΡ 44 

101 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000K 

102 Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με 

κάλυμμα 2Χ36 W 

103 Προβολέας HQI 250 W στεγανός 

104 Προβολέας led 50 W στεγανός (ΔΕΙΓΜΑ) 

105 Προβολέας led 100 W στεγανός 

106 Προβολέας led 150W 

107 Προβολέας led 400W (ΔΕΙΓΜΑ) 

108 Φωττιστικό σώμα Na E40/250 W για  

βραχίονα .  (ΔΕΙΓΜΑ)  

109 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου 

¨Αμφορέα"  με μάυρη βάση για το 

παραδοσιακό ιστό 

110 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου 

¨Παγόδα¨ με την βάση (ΔΕΙΓΜΑ) 

111 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 80-

90W (ΔΕΙΓΜΑ) 

112 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W 

113 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W 

114 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W 

115 Ρελέ μονοφασικό 25 Α 

116 Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για 

φωτιστικά κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 

117 ιστός τηλεσκοπικός 9 μέτρα 
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118 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μέτρα 

119 ιστός τηλεσκοπικός 4,30 μέτρα 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Μέσα στην παρένθεση οι αύξοντες αριθμοί του πιο πάνω πίνακα)  

1. (19) Λαμπτήρας  LED έως 10W E27 

-    Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 6500Κ 

 

2. (20) Λαμπτήρας  LED έως 10W E27 

-    Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 4000Κ  

 

3. (21) Λαμπτήρες 21W-23W 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό 

χώρο με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα τύπου SL το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον 

λαμπτήρα  

- 2700-6500Κ  

- 230V AC.  

- ≥1400lm   

- RA≥82(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α,  

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας.  

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg  

- θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C 

    Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προσκομισθεί επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό από επίσημο φορέα 

στο οποίο θα αποδεικνύονται  σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές τα φωτομετρικά στοιχεία του 

ανωτέρω λαμπτήρα.  

 

4. (22-23) Λαμπτήρες 15 W τύπου led 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε 

εξωτερικό χώρο με προστατευτικό περίβλημα πρισματικό τύπου SL το οποίο δεν θα είναι δυνατό να 

αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- Ψυχρού φωτός  

- 230V AC.  

- ≥1480lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α 

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

 

5. (24) Λαμπτήρας 55W spiral  

- Ψυχρού φωτός  

- ≥3300 lumen   

- διάρκεια ζωής 12.000 ώρες κατ΄ ελάχιστο 

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και  

- θερμοκρασία  λειτουργίας -30°C/45°C 

 

6. (25) Λαμπτήρας  LED έως 7W E14 

     Tύπος λαμπτήρα ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄  ελάχιστο  

- 6500Κ 
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7. (26) Λαμπτήρας  LED έως 7W E14 

     Tύπος λαμπτήρα ΚΕΡΙ 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 2700Κ 

 

8. (32) Λαμπτήρας 250w Ε40 Nατρίου  

- ≥32000 h  

- ≥31000 lumen  

 

9. (33) Λαμπτήρες  έως 35 W τύπου led  E27.  

- 3000-6500Κ περίπου (ΑΧΛΑΔΩΤΗ ΜΟΡΦΗ) 

-   ≥300° 

- 230V AC.  

- ≥3500 και απόδοση ≥110 lm/w  

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α+  

- διάρκεια ζωής 40.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 98% μετά τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργία 

 

10. (34) Λαμπτήρας 70w Ε27 Nατρίου 

 - ≥28000 h  κατ΄  ελάχιστο  ενσωματωμένος εκκινητής 

- ≥5500 lumen  

 

11. (35) Λαμπτήρας 70w hqi δυο άκρων  

- ≥15000 h  

- 4200k περίπου 

- ≥6500 lumen 

 

12. (36) Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων  

- ≥15000 h   

- 4200k περίπου 

- ≥14000 lumen 

13. (37) Λαμπτήρας 250w hqi Ε40 

- ≥12000 h  

- 4200k περίπου 

- ≥20000 lumen 

 

14. (38) Λαμπτήρας 400w hqi Ε40 

- ≥12000 h  

- ≥4200k περίπου 

- ≥40000 lumen 

 

15. (39) Λαμπτήρας 1000w ΗQI Ε40  

- ≥ 5.000 ώρες   

- ≥ 70.000 lumen  

- 4000-5000Κ 

 

16. (40) Λαμπτήρας 2000w ΗQI Ε40  

- ≥ 5.000 ώρες   

- ≥ 240.000 lumen  

- 4000-5000Κ 

 

17. (88) Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 

cm,  Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα 

είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 
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18. (89) Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 . 

Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα είναι 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

 

19.  (103) Προβολέας  αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W. 

 Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο 

ηλεκτροστατικά, με πολυεστερική πούδρα, αντοχής κρούσης τουλάχιστον ΙΚ07. Ο ανταυγαστήρας θα είναι 

κατασκευασμένος από σφυρίλατο ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, ασύμμετρης ευρείας 

δέσμης. Το γυαλί προστασίας θα είναι θερμοανθεκτικό - πυρίμαχο, εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο θα 

αποτελεί κατά προτίμηση και κάλυμα των οργάνων έναυσης και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο βαθμός 

στεγανότητας θα είναι τουλάχιστον IP65 και θα επιτυγχάνεται μέσω λάστιχου σιλικόνης που θα βρίσκεται 

μεταξύ του σώματος του προβολέα και του γυαλιού.  Το άνοιγμα του προβολέα για επισκευή ή αλλαγή του 

λαμπτήρα, θα γίνεται μέσω κλίπς. Ο προβολέας θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα για την λειτουργία 

της λάμπας καθώς και εκινητή αυτοδιακοπτόμενο. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο 

λαμπτήρας του. 

 

20. (104) Προβολέας led 50W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65 . 

 

21. (105) Προβολέας led 100W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65. 

 

22. (106) Προβολέας led 150W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65. 

 

23. (107) Προβολέας led 400W 

Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD ,To σώμα θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με 

ανοξείδωτες εξωτερικές βίδες, θα φέρει ειδικό σύστημα στερέωσης για την οριζόντια τοποθέτηση του σε 

προτεινόμενο ύψος 10-15 μέτρων, θα χρησιμοποιεί light lumen chip απόδοσης 145  lm/w και τροφοδοτικό 

400w με μεγάλη πραγματική φωτιστική απόδοση 110lm/w και σύνολο 44000 lm o φακός των οποίων 

εξασφαλίζει ευρεία κατανομή φωτισμού ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία κατά την έκθεση σε υπεριώδη 

ακτινοβολία ως ΕΝ 6247:2008 που αποδεικνύεται από IESNA LM-80 TEST REPORT και από πολικό 

διάγραμμα που συνοδεύει το φωτιστικό προβολέα.Η τελική του ισχύ είναι 400w        και η απόδοση μετά 

τις οπτικές και θερμικές απώλειες είναι 110 lm ανά watt.H θερμοκρασία χρώματος θα είναι 

4000Κ,συντελεστής ισχύος θα  >0,95 ,ο δείκτης  χρωματικής απόδοσης Ra >=85,δείκτης στεγανότητας 

IP65,η ψύξη της  ηλεκτρικής μονάδας θα  γίνεται με ψύκτρες αλουμινίου  εκ κατασκευής και χωρίς χρήση 

ηλεκτρικού ανεμιστήρα. 

O χώρος της ηλεκτρικής μονάδας δεν είναι ενιαίος με την φωτιστική με ηλεκτρική προστασία κλάσης 

μόνωσης ΙΙ, προκαλωδιομένο   με ειδική διάταξη που προστατεύει τα led από διακυμάνσεις της ηλεκτρικής  

τάσης και τα ρεύματα αιχμής καθώς και από την θερμοκρασία λειτουργίας την οποία διατηρεί σε χαμηλό 

επίπεδο,με κυκλώματα των led σε  σύνδεση bybass για ομαλή λειτουργία των υπολοίπων αν παρουσιαστεί 

βλάβη σε ένα lumen chip.Το φωτιστικό θα  έιναι κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

μεταξύ -30 εως +60 oC χωρίς την αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων και χωρίς την δυσμενή 

επίδραση στον χρόνο ζωής των οργάνων τους. Θα φέρει σήμανση CE . Θα προσκομιστεί ελληνικά η 

αγγλικά ISO 90012008 ,ISO 14001 του εργοστασίου κατασκεύης και έγγραφη βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή-αντιπρόσωπο –εισαγωγέα των ανωτέρω προβολέων ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

 

24. (108) Φωτιστικό βραχίονα 250W Na 

Το σώμα θα αποτελείται απο ενιαίο χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου DIN-226 βαμμένο εξωτερικά με 

σφυρίλατη βαφή φούρνου, χρώματος γκρί και εσωτερικά με πολυεστερική πούδρα λευκή.  
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α) Ο χώρος του λαμπτήρος, θα περιλαμβάνει πλευρικά κάτοπτρα απο καθαρό αλουμίνιο 99,9%, χημικά 

ανοδειώμενα για πρόσθετη προστασία τα οποία θα  έχουν την δυνατότητα μετατόπισης για πλήρη απόδοση 

φωτισμού. Λυχνολαβή πορσελάνης Ε-40. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας του 

με διάρκεια ζωής ≥50000 ώρες άμεσης επανέναυσης .Ο ανωτέρω χώρος θα καλύπτεται με πλαστικό 

πολυκαρβονικό κάλυμμα  πολύ ανθεκτικό στις μηχανικές καταπονήσεις. και θα στηρίζεται στο κυρίως 

σώμα με μάνταλο μεταξύ του κυρίως σώματος και του πλαστικού καλύμματος θα εξασφαλίζεται 

στεγανότητα ΙΡ-44. 

β)Ο χώρος των οργάνων θα περιλαμβάνει στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διόρθωσης συνημίτονου, 

εκκινητή αυτοδιακοπτόμενο, κλέμμασφαλεια με γυάλινη ασφάλεια καθώς και την απαραίτητη καλωδίωση 

.Ο ανωτέρω χώρος να εξασφαλίζει στεγανότητα IP-23. 

Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ακόλουθα ΕΝ 

ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-1, ΕΝ 60598-2-3 θα είναι κλάσης μόνωσης ΙΙ. 

 

25. (109) Φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση  

Το φωτιστικό σωμα θα είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό χρώματος λευκού και θα έχει τις παρακάτω 

διαστάσεις όπως φαίνονται στο σχέδιο. 

A=390 

C=185 

B=218 

F=615 

Η βάση τοποθέτησης του φωτιστικού θα φέρει ντουί Ε27 και θα είναι από πολυκαρμπονικό υλικό  μαύρου 

χρώματος  ικανών διαστάσεων  για προσαρμογή στο φωτιστικό σώμα. 

 

 
 

26. (110) Φωτιστικό  σώμα (τύπου παγόδα)  για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27. Το 

πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα 

έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και 

κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι 

σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το 

κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. 

Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα 

κλείνει με κλίπ ή βίδα. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. 

Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. 

Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο)     

άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των 

τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές. Η βάση του φωτιστικού 

σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω 

βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε 

σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω 

μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να 

τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα με ντουϊ Ε27 η σύνδεση του φωτιστικού θα 

γίνεται μέσω κλέμμας και θα υπάρχει αντίστοιχος σφικτήρας για το καλώδιο παροχής. Το φωτιστικό πρέπει 

να έχει βαθμό προστασίας IP 44  
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27. (111) Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80- 90 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο 

ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών 

τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους . 

Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

-   Θα είναι τύπου led  

-   Απόδοση ≥110/lm/w 

-   ΙΡ Βαθμός προστασίας  ≥ΙΡ65 

-   ΙΚ 08 

-   Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000Κ RA>85(CRI) 

-   Τάση/Συχνότητα : 100-240 V/50-60 Hz 

-   Βάρος μέγιστο περίπου 6 Κιλά 

-   Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ 60-70 

Θα προσκομισθούν στα ελληνικά ή στα αγγλικά επί ποινή αποκλεισμού δοκιμές των LED σύμφωνα με την 

πιστοποιημένη μέθοδο IESNA LM-80, πιστοποιητικό CE ,πιστοποιητικά ΕΝ 60598-1-2-3 ή πιστοποίηση 

κατά ΕΝΕC, πλήρη φωτομετρικά στοιχεία (καμπύλες φωτεινότητας,ISOCANDELA κτλ),ISO 9001 και 

ISO 14001 του εργοστασίου και έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή-αντιπρόσωπο –εισαγωγέα των 

ανωτέρω φωτιστικών  ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

 

28. (116) Παραδοσιακός ιστός  
Παραδοσιακός  ιστός  ύψους 2,8  μ περίπου, για μονό φωτιστικό σώμα, στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το 

φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση όπως έχει περιγράφεται στην τεχνική μελέτη, ο λαμπτήρας 

έως 35 W τύπου led  E27 όπως έχει περιγράφει , το ακροκιβώτιο και το αγκύριο πάκτωσης. 

Αναλυτικά ο ιστός θα αποτελείται από τα εξής τμήματα. 

α)εσωτερικά θα φέρει χαλύβδινο γαλβανισμένο εν θερμώ σιδηροσωλήνα ύψους 2,70 μ. περίπου διαμέτρου 

περίπου Φ 120 με βάση έδρασης διαμέτρου Φ 300 και ύψους 11 εκατοστά περίπου .  

β) Εξωτερικά θα καλύπτεται από πλαστικό και θα αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα είναι  

διαμέτρου Φ 160 μήκους 72 εκ περίπου ,το δεύτερο τμήμα θα είναι διαμέτρου  Φ 120 μήκους 72 εκ 

περίπου , το τρίτο τμήμα θα είναι διαμέτρου Φ 90 123 εκ περίπου στις αλλαγές διατομών θα υπάρχει 

διακοσμητικό ανάγλυφο σχέδιο σκαλισμένο σε μορφή φλόγας στην κορυφή θα υπάρχει κατάλληλη 

συστολή Φ60 μήκους 6-7 εκ περίπου για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κορυφής τύπου αμφορέα . 

 Σε ύψος περίπου 30 εκ. από τη βάση του ιστού θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 410Χ110 mm 

περίπου εσωτερικά της οποίας θα υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για  ακροκιβώτιο ηλεκτρικής 

συνδεσμολογίας με βαθμό προστασία ΙΡ 54 

500/250V 80/16A μήκους 26εκ περίπου CLASS II  . 

Αγκύριο πάκτωσης το οποίο θα αποτελείται από τρείς βέργες 80 εκ περίπου με κατάλληλο σπείρωμα , οι 

οποίες θα είναι συγκολημμένες στις κορυφές τριών   ισόπλευρων τριγώνων πλευράς 23 εκ περίπου Θα 

συνοδεύεται από τις αντίστοιχες ροδέλες και παξιμάδια για την στερέωση του  στον ιστό. 

Η όλη εξωτερική κατασκευή θα φοριέται επί του χαλύβδινου σιδηροσωλήνα και το μεταξύ τους διάστημα 

θα πληρούται από πολυουρεθάνη  ώστε η όλη κατασκευή να καθίσταται ανθεκτική σε κραδασμούς. Το 

χρώμα του  θα είναι μαύρο και δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται από UV ακτινοβολία , και γενικά ο ιστός δεν 

θα πρέπει να επηρεάζεται 

- από αλάτι και καυστικά υλικά 

- θα έχει αντοχή στη σκουριά 

- θα έχει αντοχή σε ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες  

Παρακάτω παραθέτουμε σχέδια και φωτογραφίες του ιστού. Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να δει 

την πραγματική εικόνα (το δείγμα πρέπει να συμφωνεί) του ιστού στα διάφορα μέρη του Δήμου Ρόδου στα 

οποία έχει τοποθετηθεί όπως για παράδειγμα στην οδό Ακτή Κανάρη της Ρόδου  ,στην πλατεία Αγίου 

Νικολάου της Ρόδου στην πλατεία της Τ.Κ. Γενναδίου, στην πλατεία της Τ.Κ. Απολακκιάς  κλπ.  
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29.  (117) Σιδηροιστός ύψους 9 μέτρων, θα είναι σχήματος πυραμίδας κανονικού οκταγώνου και είναι 

κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 4mm και συνεχόμενου μήκους 9m.Η εξωτερική διάμετρος 

του περιγεγραμμένου κύκλου στη βάση του ιστού θα είναι 174mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 65mm 

αντίστοιχα. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400X400X20mm 

καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 

10mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο καθέτων πλευρών 200mm  και100mm.Η 

πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή 178mm για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, 

καθώς και τέσσερις (4) οβάλ οπές για την διέλευση των αγκυρίων με διάμετρο κέντρων οπων 280mm  σε 

τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Μ24, με  

σπείρωμα καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερεις ήλοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με 

ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ' αυτούς γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των 

και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως των κατά την ενσωμάτωση τους μέσα 

στη βάση από σκυρόδεμα με διαστάσεις M24Χ750 .Ο ιστόςθα  φέρει σε απόσταση 60cm από τη βάση του 

οπή διαστάσεων 83X350mm για την τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από 

λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού, 

Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν 

θερμό 

 

30. (118) ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ 6,50m 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 6,50m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, τριών 

τμημάτων. Το πρώτο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 114mm  πάχους 3mm και 

μήκους 2500mm. Το δεύτερο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 89mm πάχους 3mm 

και μήκους 2000mm.Το τρίτο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 102mm πάχους 3mm 

και μήκους 2000mm ‘Οι συνδέσεις των ανωτέρω τμημάτων του ιστού θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένες 

από πιεστικό μηχάνημα ώστε η μεγαλύτερη διάμετρος να δεχθεί εφαρμοστά το άκρο της μικρότερης, όπου 



98 

 

και εισέρχεται 100mm εντός αυτής.  Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 2000mm από το κάτω άκρο του του 

οπή διαστάσεων  

85 x 300mm για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γειώσεως, η οποία θα κλείνει με θυρίδα 

από έλασμα ίδιου πάχους στερεωμένη με ανοξείδωτο κλείστρο και σύστημα μεντεσέ ώστε να μην 

αποσπάται από τον ιστό. Η θυρίδα στην κλειστή θέση δεν θα προεξέχει του ιστού.   

Στην κορυφή θα φέρει ενσωματωμένο κυρτό βραχίονα διατομής Ø 60mm και μήκους 500mm για την 

τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος.  

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών, θα γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερμώ 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO1461 με ελάχιστο πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου 70 

μm (500gr/m
2
). Στην συνέχεια θα βάφεται ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα. 

 

31. (119) ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ 4,30m 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 4,30m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, δύο  

τμημάτων. Το πρώτο τμήμα μήκους 2,30m, θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου  

Ø 102mm και πάχους 3,0mm Το δεύτερο  τμήμα μήκους 2m, θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου 

Ø 76mm και πάχους 3,0mm. Η μεγαλύτερη διατομή θα συμπιέζεται εν ψυχρώ ώστε να δεχτεί εφαρμοστά 

την μικρότερη όπου και συγκολλάται στεγανά.  

Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 1300mm από το κάτω άκρο του του οπή διαστάσεων  

80 x 300mm για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γειώσεως, η οποία θα κλείνει με θυρίδα 

από έλασμα ίδιου πάχους στερεωμένη με ανοξείδωτο κλείστρο και σύστημα μεντεσέ ώστε να μην 

αποσπάται από τον ιστό. Η θυρίδα στην κλειστή θέση δεν θα προεξέχει του ιστού.   

Στην κορυφή θα φέρει σιδηροσωλήνα Ø 60mm για την τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος. 

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών θα γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερμώ 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO 1461 με ελάχιστο πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου 70 

μm (500gr/m
2
). Στη συνέχεια αφού λειανθεί προσεκτικά θα βάφεται ηλεκτροστατικά με πολυεστερικό 

πούδρα. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016), Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 158/2016 

(ΦΕΚ/Β/3698/16-11-2016)] 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 

Ονομασία : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» 

Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

Ταχυδρομική διεύθυνση : Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών (1
ος

 όροφος) 

Αρμόδιος για πληροφορίες : 
Βασιλώττος Κ. 

Διακολιός Β. 

Τηλέφωνο : 22413-64613 

Fax : 22413-64614 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : 
basilottos@rhodes.gr 

diakolios@rhodes.gr 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.rhodes.gr  

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 

δημόσιας σύμβασης : 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 

CPV : 31681410-0 

Κωδικός διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ: 

 

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2017 

mailto:basilottos@rhodes.gr
mailto:diakolios@rhodes.gr
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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)
1
: …………………………………………………………………

……………………………….. 

Ταχυδρομική διεύθυνση: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
2
 (Ονοματεπώνυμο): 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

…………………………………………………………………

……………………………….. 

…………………………………………………………………

……………………………….. 

…………………………………………………………………

……………………………….. 

..…………………………………………………………………

……………………………… 

..…………………………………………………………………

……………………………… 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
3
; 

[  ] Πολύ μικρή  [  ] Μικρή  [  ] Μεσαία 

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 :   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :   

Ημερομηνία γέννησης :   

Τόπος Γέννησης :   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :   

Ημερομηνία έκδοσης Ταυτότητας 

: 

  

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα :   

Ταχυδρομική διεύθυνση :   

Τηλέφωνο:   

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :   

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

                                                 
1 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει. 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Σημειώστε με το σύμβολο √. 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. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 
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Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
4
, 2) δωροδοκία

56
, 3) απάτη

7
, 4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή 

εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
8
, 5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
9
, 6) παιδική εργασία και άλλες μορφές 

εμπορίας ανθρώπων
10

 
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
11

 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 (πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις) διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

………….. 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
12

, στην Ελλάδα και 

στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

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): 

…………………………………………………….. 

                                                 
4 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). 

5 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
6 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). 

7 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. 

8 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. 

9 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”. 

10 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.". 

11 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) 

12 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) 
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Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) 

αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους 

οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντων
13

, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με 

αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή 

έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης
14

; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε 

ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης 

, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

O οικονομικός φορέας : 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 

των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

                                                 
13 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 

14 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016 
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 

την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος V: 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 ψευ 

δών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της και κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν : 

 

Ρόδος 09/05/2017 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

Διακολιός Βασίλειος 

ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός 

  Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

 

 

Αλέξανδρος Μπεκιάρης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για  την   Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α    Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε.  Ιαλυσού 
 Ο Δήμαρχος Ρόδου 

Έχοντας υπ όψιν : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για <<δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ>> 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 << ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις >>    

3. Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ.  

       114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

4. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

6. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 

λοιπές διατάξεις>> 

7. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 <<Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων>> 

8. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

9. Τις  αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης που έχουν  εκδοθεί. 

10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 στους  Κ.Α.  30-6662.0004.0002  του οποίου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση 70.000,00 €. 

11. Την υπ΄αριθμό ……./2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη 

και καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης   

 

Προκηρύσσει 
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Τη διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά στην προμήθεια «Π Ρ 

Ο Μ Η Θ Ε Ι Α    Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε.  Ιαλυσού» (συνημμένος πίνακας) 

ενδεικτικού προϋπολογισμού  (70.000,00  €)  μαζί με το Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) και εφόσον 

πληρούνται τα κριτήρια των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο προμήθειας  

Η παρούσα αφορά τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων των 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και Δημοτικού Φωτισμού  της Δημοτικής Ενότητας 

Ιαλυσού. 

 

Άρθρο 2ο - Συμβατικά Στοιχεία  

    Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Τεχνικές προδιαγραφές 

δ.)  Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

 

Άρθρο 3ο - Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας 

α) Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά με το  Φ.Π.Α. στις  εβδομήντα 

χιλιάδες  ευρώ (70.000,00 €). 

β) Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2017 και Θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π. 

 

Άρθρο 4ο - Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού  

Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να    υποβάλουν 

προσφορά υποχρεωτικά  στο σύνολο των ειδών (συνημμένος πίνακας).  

 

Άρθρο 5ο -  Δεκτοί στον διαγωνισμό 

    Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

 

Άρθρο 6ο - Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού : 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται. 

1)Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ), συμπληρωμένο σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄. 

o ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

o Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΤΕΥΔ. 

o Η ημερομηνία του ΤΕΥΔ πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  

o 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. 

 

2)Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 

εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 

προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα 

του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία 

και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 

δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό 
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δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου. 

3)Υπεύθυνη δήλωση: 

- ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του 

Δήμου με δικά του έξοδα  

-ότι έλαβε γνώση όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  και των σχετικών με 

αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται. 

- για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

- ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση 

υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

- που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της επιχείρησης. 

 

Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους  υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης , βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο 

 Όλες οι ως άνω αναφερόμενες Δηλώσεις των Συμπληρωματικών Στοιχείων θα πρέπει να κατατεθούν όπως 

περιγράφονται, και να τοποθετηθούν στον φάκελο των  Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 

Κατά το σταδιο της κατακύρωσης μόνο ο μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται να υποβάλει 

εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη από 10 ούτε μεγαλύτερη από 20 ημέρες ) από την 

κοινοποίηση της ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  των άρθρων 73 και 74 του Ν. 

4412/2016 καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου 

 

4) Πιστοποιητικά ISO 

Πιστοποιητικά ποιότητας ISO (Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) του κατασκευαστή για τους ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

 

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο Προσωρινός μειοδότης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) είναι τα εξής: 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας  και συγκεκριμένα για τα παρακάτω: 

A.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

B.  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

C.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

D.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (EE L 166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία 

ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

E. αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και όλα τα μέλη για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 
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Β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

Γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει η 

εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

Ε.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

Ε.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται 

χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ΣΤ.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας 

στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ΣΤ.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ΣΤ.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το 

Δήμο.  

ΣΤ.4 τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν ένδειξη CE  όπου αυτό απαιτείται. 

Ζ. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO του προμηθευτή 

 

 ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

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

 

  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

  α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες  ,  

 

   ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

  α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

  β)   Πιστοποιητικό ως παράγραφος 3 και 4 των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

 

   ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 

α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει στην ένωση,  

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  στους οποίους  μετέχουν και 

επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50% 

 γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν   

 και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται  ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από  

 το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη  

 χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει  ο Διοικητής της  

 Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

Άρθρο 7ο -  Χρόνος & τόπος  καθώς και  τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών & 

Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την ………………. ημέρα ………………. και ώρα ………… 

π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να: 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών 

ή  

β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

Άρθρο 8o – Ισχύς των Προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για εξήντα (60) ημέρες. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη 

γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των προσφορών. 
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 Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο μειοδότης δεν 

μπορεί να προβάλει καμία αξίωση. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

   

 Άρθρο 9
 
– Φάκελος Προσφορά  

    Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

  Η μη τήρηση οποιονδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 

9.1  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο 

κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:    

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθεια και της  αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης  

3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντας  (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης  , τηλέφωνο 

σταθερό , φάξ ,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , διεύθυνση, ΑΦ.Μ. κ.τ.λ.) 

 

9.2 Στον κάθε εσωτερικό φάκελο (και όχι μόνο στον εξωτερικό) που θα υποβληθεί, πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την  προμήθεια.  (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

2.  Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης 

3.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, 

τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ). 

 

9.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

9.3.1 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα όπου 

επιτρέπεται). Τα δικαιολογητικά αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  
9.3.2 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, ερωτηματολόγια, 

φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο, 

μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

9.3.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι 

δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη, με αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά θα ακολουθεί το μοτίβο των 

πινάκων που υπάρχουν στη μελέτη του διαγωνισμού. Όλα τα δημοπρατούμενα είδη θα πρέπει να 

αναγράφονται στην προσφορά με τη σειρά που τούτα δίδονται στη μελέτη του διαγωνισμού, ακόμη και αν 

ο συμμετέχων δεν δίνει προσφορά για όλα τα προϊόντα, αν τούτο προβλέπεται από τη διακήρυξη. 

9.3.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

4. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας, όπως αναλυτικά ορίζεται και 

ανωτέρω.  

 

5. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον  

προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει τις 

προσφορές και κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  μονογράφει και  σφραγίζει 

αυτήν. Η προσφορά  απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  καθιστούν  ασαφή  

κατά  τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  κατά  περίπτωση στην προσφορά 

αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα  τα οποία δεν  αποδέχεται. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους 
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τους  διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών 

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική ταυτότητα, 

κλπ). 

Οι ανώνυμες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της στο 

διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το 

διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην 

Επιτροπή αυτοπροσώπως με ταυτότητα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει δείγματα επί ποινή αποκλεισμού για τα υλικά που έχουν την 

ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑ» στον πίνακα του προϋπολογισμού το αργότερο, μέχρι την προηγούμενη ημέρα από 

την ημέρα του διαγωνισμού. Οι προσφορές που θα κατατεθούν χωρίς να έχουν προσκομισθεί δείγματα την 

προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δεν θα γίνουν δεκτές. 

Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα ανωτέρω δικαιολογητικά  

 

Άρθρο 10ο -  Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 

α)   Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε - € -. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων  

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 

της διακήρυξης. 

β) Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

γ)  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται  απορρίπτεται ως  

απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν  

δίδεται ενιαία τιμή, η είναι εσφαλμένη λογιστικά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 11ο -  Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία  Αποσφράγισης προσφορών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού  οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την  αρμόδια Επιτροπή ενώπιον των συμμετοχόντων στο Διαγωνισμό. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως 

εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

α)    Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος , μονογράφονται και σφραγίζονται από την  

       επιτροπή όλα και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής  

       προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την  

       επιτροπή και παραδίδεται στην υπηρεσία. 

β)    Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση  της  

       αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής την ίδια ημέρα ή σε διαφορετική     

       ημερομηνία και ώρα που θα  γνωστοποιηθεί και  θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος  

       της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό τρεις  (3) τουλάχιστον  ημέρες προ της  

ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 

 

Άρθρο 12ο -  Αξιολόγηση Προσφορών 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής στο σύνολο των υλικών  όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές 

και στην περίπτωση που θα υπάρχουν ίδιές τιμές  ανάμεσα σε προμηθευτές θα διενεργείται κλήρωση με 

όρους που θα τεθούν από την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους 

προμηθευτές των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της διακήρυξης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από 

σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί ποινή 

αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 
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Άρθρο 13ο -  Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού , με γνωμοδότηση του προς 

την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους . 

γ)   την διενέργεια κλήρωσης  μεταξύ ισοδύναμων προσφορων.  

δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου  

     οργάνου μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους  

     αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών,  

     προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το  

     αποτέλεσμα του. 

 

Άρθρο 14ο -  Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

  α)   Ενστάσεις κατά της διακήρυξης. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016  

        Β) Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή προμηθευτή σε 

αυτόν Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016   

 

Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπερ 

του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην 

παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 15ο -  Υπογραφή Σύμβασης 

1. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του αποτελέσματος 

του διαγωνισμού. Υποχρεούται εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 

του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τους φορείς 

υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 

αυτών.  

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που 

με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και 

τουλάχιστον τα εξής : 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη .  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,  

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

θ. Τον τρόπο πληρωμής . 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα 

μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Δεν μπορεί 

να περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο  

 

Άρθρο 16ο -  Εγγυήσεις  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

 ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή  …… € παρέχεται δε με εγγυητική 

επιστολή πιστωτικών  ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα προς τούτο στην 

ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση καθώς και με έντοκα γραμμάτια  Δημοσίου. 
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Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από 

την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 17ο -  Παραλαβή 

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

  

Άρθρο 18ο -  Πληρωμή 

α) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με  την υποβολή του τιμολογίου και την σύνταξη του οριστικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής και αν ο Δήμος καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.   

β)  Ενδεικτικά αναφέρετε ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 

εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας και κατά περίπτωση εάν παραδίδετε τμηματικά Θα εκδίδεται 

τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το 

συνολικό ποσό. ( Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα υπόδειξη 

και θα λύση τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της προμήθειας) 

γ)  Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. 

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και προμηθευτή 

σύμβασης , θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 19ο -  Χρόνος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν ως εξής:  

μέσα σε χρόνο δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

Το 30 % των ειδών με αύξοντα αριθμό του προϋπολογισμού 1 εως107,112 εως 115. 

Το υπόλοιπο 70% μαζί με τα υπολειπόμενα είδη σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε 

περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

Άρθρο 20ο -  Γλώσσα 

α.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές 

προσφορές, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ. συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. 

β. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 

που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  

γ. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων,τα κατά περίπτωση ζητούμενα ISO,CE κτλ), είναι δυνατόν  να αναφέρονται και στην 

αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια, manual, datasheet, προσπέκτους κλπ, που 

συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγλλική γλώσσα. 

 Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο 

πρόσωπα 

 

Άρθρο 21ο -  Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει  στις  εγκαταστάσεις του Δήμου στη Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών. 

 

Άρθρο 22ο -  Διαφορές Διακήρυξης Νόμων. 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια  ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο υπερισχύει ο Ν. 4412/20166.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α    Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε.. ΙΑΛΥΣΟΥ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  ΜΜ ΠΟΣΟ ΤΙΜ ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 
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1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 m 50 0,96 48,00 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 m 50 1,48 74,00 

3 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 m 50 1,00 50,00 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 m 50 1,57 78,50 

5 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 100 1,05 105,00 

6 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 m 100 1,55 155,00 

7 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 m 70 5,60 392,00 

8 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 m 200 4,60 920,00 

9 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 100 6,85 685,00 

10 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 m 30 2,51 75,30 

11 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 m 50 5,55 277,50 

12 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 m 50 8,78 439,00 

13 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 m 10 13,25 132,50 

14 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. 

μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 
m 

60 0,25 15,00 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. 

μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 
m 

60 0,40 24,00 

16 Αγωγός γυμνός χάλκινος 

πολύκλωνος 25 mm2 
m 

150 4,20 630,00 

17 Καλώδιο UTP 4' CAT 5 m 50 0,80 40,00 

18 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ m 50 0,50 25,00 

19 Λαμπτήρας LED A60 έως10 

W/E27  6500K 800 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

60 3,00 180,00 

20 Λαμπτήρας LED A60 έως10 

W/E27 4000K 800 lm 

τουλάχιστον  

τεμ 

10 3,00 30,00 

21 Λαμπτήρας  οικονομίας   21W-

23W/E27 2700k-6500k με 

προστατευτικό γυαλί 1400 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

100 5,50 550,00 

22 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 

6500K  με προστατευτικό 

πρισματικό κάλυμα 1480 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

1000 10,00 10000,00 

23 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 

2700-3000K  με προστατευτικό 

πρισματικό κάλυμα 1480 lm 

τουλάχιστον 

τεμ 

200 10,00 2000,00 

24 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 

W/E27 6400K 3300 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

350 12,50 4375,00 

25 Λαμπτήρας  led  έως 7 W/E14  

6500Κ 600 lm τουλάχιστον  

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

50 4,00 200,00 

26 Λαμπτήρας  led  7 W/E14 2700Κ 

600 lm τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

30 4,00 120,00 

27 Λαμπτήρας  2 PL 18 W (δύο 

ακίδων) 4000Κ 
τεμ 

10 3,00 30,00 

28 Λαμτήρας φθορισμού 18W τεμ 20 1,35 27,00 

29 Λαμτήρας φθορισμού 36W  τεμ 30 1,70 51,00 

30 Λαμτήρας φθορισμού 58W  τεμ 20 2,41 48,20 

31 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 

22W 
τεμ 

5 4,00 20,00 

32 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής 

πίεσης 250 W/Ε40   (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

100 15,00 1500,00 

33 Λαμπτήρας LED έως 35W E27 τεμ 10 30,00 300,00 
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(ΔΕΙΓΜΑ) 

34 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής 

πίεσης 70 W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

15 8,28 124,20 

35 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

70W RX7s -24  
τεμ 

2 8,20 16,40 

36 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

150 W RX7s -24  
τεμ 

5 8,20 41,00 

37 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

250 W  
τεμ 

5 20,00 100,00 

38 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

400 W  
τεμ 

10 24,00 240,00 

39 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 

KW  
τεμ 

5 85,00 425,00 

40 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 

KW   (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

5 162,00 810,00 

41 Λαμπτήρας  12V 42W  ΜR-16 

καρφωτά 
τεμ 

20 1,50 30,00 

42 λαμπτηρας PL 26W τεμ 10 3,45 34,50 

43 λαμπτηρας LED GU10 6W 

6500K 500LM 
τεμ 

10 6,00 60,00 

44 Πυκνωτής προβολέα 1000 W 

HQI 
τεμ 

5 6,00 30,00 

45 Πυκνωτής προβολέα 2000 W 

HQI 
τεμ 

5 9,00 45,00 

46 Εκκινητής προβολέα 1000 W 

HQI 
τεμ 

5 10,00 50,00 

47 Εκκινητής προβολέα 2000 W 

HQI 
τεμ 

5 22,00 110,00 

48 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 

με σπειρωτό μεταλικό βίδωμα 

1/8 

τεμ 

20 3,00 60,00 

49 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 

τύπου ΔΕΗ διαιρούμενα 
 

50 1,40 70,00 

50 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40 τύπου  

διαιρούμενα 
 

20 2,00 40,00 

51 Λυχνίες Ραγας LED τεμ 3 2,50 7,50 

52 Σύστημα έναυσης Pl 2x26W τεμ 2 22,00 44,00 

53 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 

35 Α με την βάση τους 
τεμ 

10 3,00 30,00 

54 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA τεμ 15 5,00 75,00 

55 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA τεμ 40 5,00 200,00 

56 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA τεμ 40 5,00 200,00 

57 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA τεμ 5 5,00 25,00 

58 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA τεμ 10 5,00 50,00 

59 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA τεμ 20 5,00 100,00 

60 Γυαλίνη ασφάλεια με 

ασφολειοθήκη καλωδίου  6 Χ 30  

8 Α 

τεμ 

30 1,60 48,00 

61 Ρευματοδότης ράγας τεμ 5 3,00 15,00 

62 Ρευματοδότης σούκο 

εντοιχισμένος 
 

5 2,50 12,50 

63 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός 

στεγανός 
 

10 3,50 35,00 

64 Πρίζα δικτύου εντοιχισμένος  5 2,00 10,00 

65 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α τεμ 10 7,50 75,00 

66 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α τεμ 10 9,50 95,00 

67 Φωτοκύτταρο 16 Α τεμ 35 22,00 770,00 
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68 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α 

μονοφασικός 
τεμ 

5 24,00 120,00 

69 Μετασχηματιστής 250 W για 

λαμπτήρα Νατρίου (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

25 19,00 475,00 

70 Μετασχηματιστής 400 W  1 25,00 25,00 

71 Eκκινητές 250 W (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 80 3,90 312,00 

72 Eκκινητές για λαμπτήρα 

φθορισμού 4-65 W 
τεμ 

50 0,45 22,50 

73 Μετασχηματιστής 125 W 

υδραργυρου 
τεμ 

5 10,00 50,00 

74 Μετασχηματιστής μετάλλων 

1000 W 
τεμ 

1 70,00 70,00 

75 Μετασχηματιστής μετάλλων 

2000 W 
τεμ 

1 100,00 100,00 

76 Μονωτικές ταινίες  τεμ 100 0,75 75,00 

77 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 

τεμ) 
τεμ 

15 3,00 45,00 

78 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 

τεμ) 
τεμ 

15 4,00 60,00 

79 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 

χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 1,50 15,00 

80 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 

12 θέσεων 
τεμ 

10 2,00 20,00 

81 κλέμες πλαστικές διατομής 10 

χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 2,40 24,00 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 16 

χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 4,00 40,00 

83 μούφες ρητίνης για GT Α2 τεμ 10 24,00 240,00 

84 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων κου 5 2,00 10,00 

85 Κουτιά διακλαδωσεων 

εξωτερικά στεγανά διαστ, 

110Χ110Χ74 

 

10 2,50 25,00 

86 Φωτοσωλήνας Φ13 χρώματος 

4000Κ 
τεμ 

200 2,10 420,00 

87 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  

(βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ 

βαρεου τύπου 

τεμ 

15 21,00 315,00 

88 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό 

εξωτερικού χώρου  δύο 

ανοιγματων 

τεμ 

2 390,00 780,00 

89 Πιλλαρ μικρό στεγανός 

εξωτερικού χώρου  ενός 

ανοίγματος 

τεμ 

2 300,00 600,00 

90 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 24 

θέσεων εξωτερικός 
τεμ 

1 24,00 24,00 

91 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 36 

θέσεων εξωτερικός 
τεμ 

1 29,00 29,00 

92 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 24 

θέσεων 
τεμ 

1 22,00 22,00 

93 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 36 

θέσεων 
τεμ 

1 26,00 26,00 

94 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη 

και προστασία υπερτασεων 5 

θεσεων (πλάγιες υποδοχές) 

τεμ 

4 25,00 100,00 

95 Φις αρσενικο θυλικο τεμ 2 1,50 3,00 

96 Σωλήνας σπιράλ Φ50 τεμ 150 2,60 390,00 

97 Σωληνάρια σιλικόνης 

πολυουρεθάνης 
τεμ 

2 10,00 20,00 



113 

 

98 Σωληνάρια σιλικόνης τεμ 10 5,00 50,00 

99 Ράβδοι θερμής σιλικόνης τεμ 30 1,00 30,00 

100 Φωτιστικά σώματα τύπου 

χελώνας προστασίας ΙΡ 44 
τεμ 

5 10,00 50,00 

101 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 

4000K 
τεμ 

5 20,00 100,00 

102 Φωττιστικό φθορισμού στεγανά 

με κάλυμμα 2Χ36 W 
τεμ 

10 24,00 240,00 

103 Προβολέας HQI 250 W 

στεγανός 
τεμ 

2 59,00 118,00 

104 Προβολέας led 50 W στεγανός 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

3 50,00 150,00 

105 Προβολέας led 100 W στεγανός τεμ 7 100,00 700,00 

106 Προβολέας led 150W  τεμ 3 250,00 750,00 

107 Προβολέας led 400W (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 1 600,00 600,00 

108 Φωττιστικό σώμα Na E40/250 W 

για  βραχίονα .  (ΔΕΙΓΜΑ)  
τεμ 

20 100,00 2000,00 

109 Φωττιστικό σώμα κορυφής 

τύπου ¨Αμφορέα"  με μάυρη 

βάση για το παραδοσιακό ιστό 

τεμ 

7 145,00 1015,00 

110 Φωττιστικό σώμα κορυφής 

τύπου ¨Παγόδα¨ με την βάση 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

84 95,00 7980,00 

111 Φωττιστικό σώμα βραχίονα 

τύπου led 80-90W (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

6 345,00 2070,00 

112 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 2 31,00 62,00 

113 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 5 28,00 140,00 

114 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 2 32,00 64,00 

115 Ρελέ μονοφασικό 25 Α τεμ 10 16,00 160,00 

116 Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ 

για φωτιστικά κορυφής 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

10 670,00 6700,00 

117 ιστός τηλεσκοπικός 9 μέτρα τεμ 1 680,00 680,00 

118 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μέτρα τεμ 1 380,00 380,00 

119 ιστός τηλεσκοπικός 4,30 μέτρα τεμ 1 280,00 280,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 56451,60 

   ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,01 

  
 

 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 56451,61 

  
 

 ΦΠΑ 24% 13548,39 

  
 

 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 70000,00 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Oλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα ανταποκρίνονται επί 

ποινή αποκλεισμού στις κάτωθι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές . Ο συμμετέχων οφείλει  να 

καταθέσει προσφορά υποχρεωτικά για όλα τα ζητούμενα είδη προσφορά που αφορά μέρος των ζητούμενων 

υλικών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία-απαιτήσεις στις τεχνικές 

προδιαγραφές ισχύουν και επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα τεχνικά 

φυλλάδια. Το αργότερο μέχρι μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην κατάθεση των δειγμάτων όπως αυτά αναφέρονται στο 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης  

Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δείγματα δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Τα ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια και τα περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά ποιότητας 

μπορούν να προσκομιστούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 

3 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 

5 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 

6 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 

7 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 

8 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 

9 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 

10 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 

11 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 

12 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 

13 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 

14 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 

1,5 mm2 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 

2,5 mm2 

16 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 

mm2 

17 Καλώδιο UTP 4' CAT 5 

18 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ 

19 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  

6500K 800 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

20 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27 

4000K 800 lm τουλάχιστον  

21 Λαμπτήρας  οικονομίας   21W-23W/E27 

2700k-6500k με προστατευτικό γυαλί 

1400 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

22 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 6500K  με 

προστατευτικό πρισματικό κάλυμα 1480 

lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

23 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 2700-

3000K  με προστατευτικό πρισματικό 

κάλυμα 1480 lm τουλάχιστον 

24 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 W/E27 

6400K 3300 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

25 Λαμπτήρας  led  έως 7W/E14  6500Κ 600 

lm τουλάχιστον  σφαιρικός (ΔΕΙΓΜΑ) 

26 Λαμπτήρας  led  7W/E14 2700Κ 600 lm 

τουλάχιστον κερί (ΔΕΙΓΜΑ) 

27 Λαμπτήρας  2 PL 18 W (δύο ακίδων) 

4000Κ 

28 Λαμτήρας φθορισμού 18W 

29 Λαμτήρας φθορισμού 36W  

30 Λαμτήρας φθορισμού 58W  

31 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 22W 

32 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 

W/Ε40   (ΔΕΙΓΜΑ) 

33 Λαμπτήρας LED έως 35W E27 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

34 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 

W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 

35 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 70W RX7s-

24  
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36 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W 

RX7s -24  

37 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  

38 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  

39 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW  

40 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   

(ΔΕΙΓΜΑ) 

41 Λαμπτήρας  12V 42W  ΜR-16 καρφωτά 

42 λαμπτηρας PL 26W 

43 λαμπτηρας LED GU10 6W 6500K 500LM 

44 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI 

45 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI 

46 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI 

47 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI 

48 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με 

σπειρωτό μεταλικό βίδωμα 1/8 

49 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 τύπου ΔΕΗ 

διαιρούμενα 

50 Ντουικ πορσελάνης  Ε40 

51 Λυχνίες Ραγας LED 

52 Σύστημα έναυσης Pl 2x26W 

53 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την 

βάση τους 

54 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA 

55 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA 

56 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA 

57 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA 

58 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA 

59 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA 

60 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη 

καλωδίου  6 Χ 30  8 Α 

61 Ρευματοδότης ράγας 

62 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος 

63 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός 

64 Πρίζα δικτύου εντοιχισμένος 

65 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α 

66 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α 

67 Φωτοκύτταρο 16 Α 

68 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α 

μονοφασικός 

69 Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα 

Νατρίου (ΔΕΙΓΜΑ) 

70 Μετασχηματιστής 400 W 

71 Eκκινητές 250 W (ΔΕΙΓΜΑ) 

72 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W 

73 Μετασχηματιστής 125 W υδραργυρου 

74 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W 

75 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W 

76 Μονωτικές ταινίες  

77 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

78 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

79 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 

θέσεων 

80 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων 
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81 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 

θέσεων 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 

θέσεων 

83 μούφες ρητίνης για GT Α2 

84 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων 

85 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά 

διαστ, 110Χ110Χ74 

86 Φωτοσωλήνας Φ13 χρώματος 4000Κ 

87 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  

(βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ βαρεου τύπου 

88 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού 

χώρου  δύο ανοιγματων 

89 Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού 

χώρου  ενός ανοίγματος 

90 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 24 θέσεων 

εξωτερικός 

91 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 36 θέσεων 

εξωτερικός 

92 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 24 θέσεων 

93 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 36 θέσεων 

94 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και 

προστασία υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες 

υποδοχές) 

95 Φις αρσενικο θυλικο 

96 Σωλήνας σπιράλ Φ50 

97 Σωληνάρια σιλικόνης πολυουρεθάνης 

98 Σωληνάρια σιλικόνης 

99 Ράβδοι θερμής σιλικόνης 

100 Φωτιστικά σώματα τύπου χελώνας 

προστασίας ΙΡ 44 

101 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000K 

102 Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με 

κάλυμμα 2Χ36 W 

103 Προβολέας HQI 250 W στεγανός 

104 Προβολέας led 50 W στεγανός (ΔΕΙΓΜΑ) 

105 Προβολέας led 100 W στεγανός 

106 Προβολέας led 150W 

107 Προβολέας led 400W (ΔΕΙΓΜΑ) 

108 Φωττιστικό σώμα Na E40/250 W για  

βραχίονα .  (ΔΕΙΓΜΑ)  

109 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου 

¨Αμφορέα"  με μάυρη βάση για το 

παραδοσιακό ιστό 

110 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου 

¨Παγόδα¨ με την βάση (ΔΕΙΓΜΑ) 

111 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 80-

90W (ΔΕΙΓΜΑ) 

112 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W 

113 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W 

114 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W 

115 Ρελέ μονοφασικό 25 Α 

116 Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για 

φωτιστικά κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 

117 ιστός τηλεσκοπικός 9 μέτρα 

118 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μέτρα 
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119 ιστός τηλεσκοπικός 4,30 μέτρα 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Μέσα στην παρένθεση οι αύξοντες αριθμοί του πιο πάνω πίνακα)  

 

1. (19) Λαμπτήρας  LED έως 10W E27 

-    Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 6500Κ 

 

2. (20) Λαμπτήρας  LED έως 10W E27 

-    Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 4000Κ  

 

3. (21) Λαμπτήρες 21W-23W 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό 

χώρο με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα τύπου SL το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον 

λαμπτήρα  

- 2700-6500Κ  

- 230V AC.  

- ≥1400lm   

- RA≥82(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α,  

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας.  

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg  

- θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C 

    Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προσκομισθεί επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό από επίσημο φορέα 

στο οποίο θα αποδεικνύονται  σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές τα φωτομετρικά στοιχεία του 

ανωτέρω λαμπτήρα.  

 

4. (22-23) Λαμπτήρες 15 W τύπου led 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε 

εξωτερικό χώρο με προστατευτικό περίβλημα πρισματικό τύπου SL το οποίο δεν θα είναι δυνατό να 

αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- Ψυχρού φωτός  

- 230V AC.  

- ≥1480lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α 

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

 

5. (24) Λαμπτήρας 55W spiral  

- Ψυχρού φωτός  

- ≥3300 lumen   

- διάρκεια ζωής 12.000 ώρες κατ΄ ελάχιστο 

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και  

- θερμοκρασία  λειτουργίας -30°C/45°C 

 

6. (25) Λαμπτήρας  LED έως 7W E14 

     Tύπος λαμπτήρα ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄  ελάχιστο  

- 6500Κ 

 

7. (26) Λαμπτήρας  LED έως 7W E14 
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     Tύπος λαμπτήρα ΚΕΡΙ 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 2700Κ 

 

8. (32) Λαμπτήρας 250w Ε40 Nατρίου  

- ≥32000 h  

- ≥31000 lumen  

 

9. (33) Λαμπτήρες  έως 35 W τύπου led  E27.  

- 3000-6500Κ περίπου (ΑΧΛΑΔΩΤΗ ΜΟΡΦΗ) 

-   ≥300° 

- 230V AC.  

- ≥3500 και απόδοση ≥110 lm/w  

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α+  

- διάρκεια ζωής 40.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 98% μετά τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργία 

 

10. (34) Λαμπτήρας 70w Ε27 Nατρίου 

 - ≥28000 h  κατ΄  ελάχιστο  ενσωματωμένος εκκινητής 

- ≥5500 lumen  

 

11. (35) Λαμπτήρας 70w hqi δυο άκρων  

- ≥15000 h  

- 4200k περίπου 

- ≥6500 lumen 

 

12. (36) Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων  

- ≥15000 h   

- 4200k περίπου 

- ≥14000 lumen 

13. (37) Λαμπτήρας 250w hqi Ε40 

- ≥12000 h  

- 4200k περίπου 

- ≥20000 lumen 

 

14. (38) Λαμπτήρας 400w hqi Ε40 

- ≥12000 h  

- ≥4200k περίπου 

- ≥40000 lumen 

 

15. (39) Λαμπτήρας 1000w ΗQI Ε40  

- ≥ 5.000 ώρες   

- ≥ 70.000 lumen  

- 4000-5000Κ 

 

16. (40) Λαμπτήρας 2000w ΗQI Ε40  

- ≥ 5.000 ώρες   

- ≥ 240.000 lumen  

- 4000-5000Κ 

 

17. (88) Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 

cm,  Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα 

είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 
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18. (89) Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 . 

Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα είναι 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

 

19.  (103) Προβολέας  αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W. 

 Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο 

ηλεκτροστατικά, με πολυεστερική πούδρα, αντοχής κρούσης τουλάχιστον ΙΚ07. Ο ανταυγαστήρας θα είναι 

κατασκευασμένος από σφυρίλατο ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, ασύμμετρης ευρείας 

δέσμης. Το γυαλί προστασίας θα είναι θερμοανθεκτικό - πυρίμαχο, εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο θα 

αποτελεί κατά προτίμηση και κάλυμα των οργάνων έναυσης και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο βαθμός 

στεγανότητας θα είναι τουλάχιστον IP65 και θα επιτυγχάνεται μέσω λάστιχου σιλικόνης που θα βρίσκεται 

μεταξύ του σώματος του προβολέα και του γυαλιού.  Το άνοιγμα του προβολέα για επισκευή ή αλλαγή του 

λαμπτήρα, θα γίνεται μέσω κλίπς. Ο προβολέας θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα για την λειτουργία 

της λάμπας καθώς και εκινητή αυτοδιακοπτόμενο. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο 

λαμπτήρας του. 

 

20. (104) Προβολέας led 50W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65 . 

 

21. (105) Προβολέας led 100W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65. 

 

22. (106) Προβολέας led 150W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65. 

 

23. (107) Προβολέας led 400W 

Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD ,To σώμα θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με 

ανοξείδωτες εξωτερικές βίδες, θα φέρει ειδικό σύστημα στερέωσης για την οριζόντια τοποθέτηση του σε 

προτεινόμενο ύψος 10-15 μέτρων, θα χρησιμοποιεί light lumen chip απόδοσης 145  lm/w και τροφοδοτικό 

400w με μεγάλη πραγματική φωτιστική απόδοση 110lm/w και σύνολο 44000 lm o φακός των οποίων 

εξασφαλίζει ευρεία κατανομή φωτισμού ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία κατά την έκθεση σε υπεριώδη 

ακτινοβολία ως ΕΝ 6247:2008 που αποδεικνύεται από IESNA LM-80 TEST REPORT και από πολικό 

διάγραμμα που συνοδεύει το φωτιστικό προβολέα.Η τελική του ισχύ είναι 400w        και η απόδοση μετά 

τις οπτικές και θερμικές απώλειες είναι 110 lm ανά watt.H θερμοκρασία χρώματος θα είναι 

4000Κ,συντελεστής ισχύος θα  >0,95 ,ο δείκτης  χρωματικής απόδοσης Ra >=85,δείκτης στεγανότητας 

IP65,η ψύξη της  ηλεκτρικής μονάδας θα  γίνεται με ψύκτρες αλουμινίου  εκ κατασκευής και χωρίς χρήση 

ηλεκτρικού ανεμιστήρα. 

O χώρος της ηλεκτρικής μονάδας δεν είναι ενιαίος με την φωτιστική με ηλεκτρική προστασία κλάσης 

μόνωσης ΙΙ, προκαλωδιομένο   με ειδική διάταξη που προστατεύει τα led από διακυμάνσεις της ηλεκτρικής  

τάσης και τα ρεύματα αιχμής καθώς και από την θερμοκρασία λειτουργίας την οποία διατηρεί σε χαμηλό 

επίπεδο,με κυκλώματα των led σε  σύνδεση bybass για ομαλή λειτουργία των υπολοίπων αν παρουσιαστεί 

βλάβη σε ένα lumen chip.Το φωτιστικό θα  έιναι κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

μεταξύ -30 εως +60 oC χωρίς την αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων και χωρίς την δυσμενή 

επίδραση στον χρόνο ζωής των οργάνων τους. Θα φέρει σήμανση CE . Θα προσκομιστεί ελληνικά η 

αγγλικά ISO 90012008 ,ISO 14001 του εργοστασίου κατασκεύης και έγγραφη βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή-αντιπρόσωπο –εισαγωγέα των ανωτέρω προβολέων ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

 

24. (108) Φωτιστικό βραχίονα 250W Na 

Το σώμα θα αποτελείται απο ενιαίο χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου DIN-226 βαμμένο εξωτερικά με 

σφυρίλατη βαφή φούρνου, χρώματος γκρί και εσωτερικά με πολυεστερική πούδρα λευκή.  
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α) Ο χώρος του λαμπτήρος, θα περιλαμβάνει πλευρικά κάτοπτρα απο καθαρό αλουμίνιο 99,9%, χημικά 

ανοδειώμενα για πρόσθετη προστασία τα οποία θα  έχουν την δυνατότητα μετατόπισης για πλήρη απόδοση 

φωτισμού. Λυχνολαβή πορσελάνης Ε-40. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας του 

με διάρκεια ζωής ≥50000 ώρες άμεσης επανέναυσης .Ο ανωτέρω χώρος θα καλύπτεται με πλαστικό 

πολυκαρβονικό κάλυμμα  πολύ ανθεκτικό στις μηχανικές καταπονήσεις. και θα στηρίζεται στο κυρίως 

σώμα με μάνταλο μεταξύ του κυρίως σώματος και του πλαστικού καλύμματος θα εξασφαλίζεται 

στεγανότητα ΙΡ-44. 

β)Ο χώρος των οργάνων θα περιλαμβάνει στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διόρθωσης συνημίτονου, 

εκκινητή αυτοδιακοπτόμενο, κλέμμασφαλεια με γυάλινη ασφάλεια καθώς και την απαραίτητη καλωδίωση 

.Ο ανωτέρω χώρος να εξασφαλίζει στεγανότητα IP-23. 

Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ακόλουθα ΕΝ 

ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-1, ΕΝ 60598-2-3 θα είναι κλάσης μόνωσης ΙΙ. 

 

25. (109) Φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση  

Το φωτιστικό σωμα θα είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό χρώματος λευκού και θα έχει τις παρακάτω 

διαστάσεις όπως φαίνονται στο σχέδιο. 

A=390 

C=185 

B=218 

F=615 

Η βάση τοποθέτησης του φωτιστικού θα φέρει ντουί Ε27 και θα είναι από πολυκαρμπονικό υλικό  μαύρου 

χρώματος  ικανών διαστάσεων  για προσαρμογή στο φωτιστικό σώμα. 

 

 
 

26. (110) Φωτιστικό  σώμα (τύπου παγόδα)  για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το 

πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα 

έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και 

κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι 

σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το 

κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. 

Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα 

κλείνει με κλίπ ή βίδα. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. 

Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. 

Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο)     

άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των 

τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές. Η βάση του φωτιστικού 

σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω 

βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε 

σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω 

μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να 

τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα με ντουϊ Ε27 η σύνδεση του φωτιστικού θα 

γίνεται μέσω κλέμμας και θα υπάρχει αντίστοιχος σφικτήρας για το καλώδιο παροχής. Το φωτιστικό πρέπει 

να έχει βαθμό προστασίας IP 44  
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27. (111) Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80- 90 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο 

ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών 

τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους . 

Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

-   Θα είναι τύπου led  

-   Απόδοση ≥110/lm/w 

-   ΙΡ Βαθμός προστασίας  ≥ΙΡ65 

-   ΙΚ 08 

-   Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000Κ RA>85(CRI) 

-   Τάση/Συχνότητα : 100-240 V/50-60 Hz 

-   Βάρος μέγιστο περίπου 6 Κιλά 

-   Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ 60-70 

Θα προσκομισθούν στα ελληνικά ή στα αγγλικά επί ποινή αποκλεισμού δοκιμές των LED σύμφωνα με την 

πιστοποιημένη μέθοδο IESNA LM-80, πιστοποιητικό CE ,πιστοποιητικά ΕΝ 60598-1-2-3 ή πιστοποίηση 

κατά ΕΝΕC, πλήρη φωτομετρικά στοιχεία (καμπύλες φωτεινότητας,ISOCANDELA κτλ),ISO 9001 και 

ISO 14001 του εργοστασίου και έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή-αντιπρόσωπο –εισαγωγέα των 

ανωτέρω φωτιστικών  ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

 

28. (116) Παραδοσιακός ιστός  
Παραδοσιακός  ιστός  ύψους 2,8  μ περίπου, για μονό φωτιστικό σώμα, στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το 

φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση όπως έχει περιγράφεται στην τεχνική μελέτη, ο λαμπτήρας 

έως 35 W τύπου led  E27 όπως έχει περιγράφει , το ακροκιβώτιο και το αγκύριο πάκτωσης. 

Αναλυτικά ο ιστός θα αποτελείται από τα εξής τμήματα. 

α)εσωτερικά θα φέρει χαλύβδινο γαλβανισμένο εν θερμώ σιδηροσωλήνα ύψους 2,70 μ. περίπου διαμέτρου 

περίπου Φ 120 με βάση έδρασης διαμέτρου Φ 300 και ύψους 11 εκατοστά περίπου .  

β) Εξωτερικά θα καλύπτεται από πλαστικό και θα αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα είναι  

διαμέτρου Φ 160 μήκους 72 εκ περίπου ,το δεύτερο τμήμα θα είναι διαμέτρου  Φ 120 μήκους 72 εκ 

περίπου, το τρίτο τμήμα θα είναι διαμέτρου Φ 90 123 εκ περίπου στις αλλαγές διατομών θα υπάρχει 

διακοσμητικό ανάγλυφο σχέδιο σκαλισμένο σε μορφή φλόγας στην κορυφή θα υπάρχει κατάλληλη 

συστολή Φ60 μήκους 6-7 εκ περίπου για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κορυφής τύπου αμφορέα . 

 Σε ύψος περίπου 30 εκ. από τη βάση του ιστού θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 410Χ110 mm 

περίπου εσωτερικά της οποίας θα υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για  ακροκιβώτιο ηλεκτρικής 

συνδεσμολογίας με βαθμό προστασία ΙΡ 54 

500/250V 80/16A μήκους 26εκ περίπου CLASS II  . 

Αγκύριο πάκτωσης το οποίο θα αποτελείται από τρείς βέργες 80 εκ περίπου με κατάλληλο σπείρωμα , οι 

οποίες θα είναι συγκολημμένες στις κορυφές τριών   ισόπλευρων τριγώνων πλευράς 23 εκ περίπου Θα 

συνοδεύεται από τις αντίστοιχες ροδέλες και παξιμάδια για την στερέωση του  στον ιστό. 

Η όλη εξωτερική κατασκευή θα φοριέται επί του χαλύβδινου σιδηροσωλήνα και το μεταξύ τους διάστημα 

θα πληρούται από πολυουρεθάνη  ώστε η όλη κατασκευή να καθίσταται ανθεκτική σε κραδασμούς. Το 

χρώμα του  θα είναι μαύρο και δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται από UV ακτινοβολία , και γενικά ο ιστός δεν 

θα πρέπει να επηρεάζεται  

- από αλάτι και καυστικά υλικά 

- θα έχει αντοχή στη σκουριά 

- θα έχει αντοχή σε ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες  

Παρακάτω παραθέτουμε σχέδια και φωτογραφίες του ιστού. Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να δει 

την πραγματική εικόνα (το δείγμα πρέπει να συμφωνεί) του ιστού στα διάφορα μέρη του Δήμου Ρόδου στα 

οποία έχει τοποθετηθεί όπως για παράδειγμα στην οδό Ακτή Κανάρη της Ρόδου  ,στην πλατεία Αγίου 

Νικολάου της Ρόδου στην πλατεία της Τ.Κ. Γενναδίου, στην πλατεία της Τ.Κ. Απολακκιάς  κλπ.  
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29.  (117) Σιδηροιστός ύψους 9 μέτρων, θα είναι σχήματος πυραμίδας κανονικού οκταγώνου και είναι 

κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 4mm και συνεχόμενου μήκους 9m.Η εξωτερική διάμετρος 

του περιγεγραμμένου κύκλου στη βάση του ιστού θα είναι 174mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 65mm 

αντίστοιχα. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400X400X20mm 

καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 

10mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο καθέτων πλευρών 200mm  και100mm.Η 

πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή 178mm για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, 

καθώς και τέσσερις (4) οβάλ οπές για την διέλευση των αγκυρίων με διάμετρο κέντρων οπων 280mm  σε 

τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Μ24, με  

σπείρωμα καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερεις ήλοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με 

ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ' αυτούς γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των 

και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως των κατά την ενσωμάτωση τους μέσα 

στη βάση από σκυρόδεμα με διαστάσεις M24Χ750 .Ο ιστόςθα  φέρει σε απόσταση 60cm από τη βάση του 

οπή διαστάσεων 83X350mm για την τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από 

λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού, 

Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν 

θερμό 

 

30. (118) ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ 6,50m 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 6,50m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, τριών 

τμημάτων. Το πρώτο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 114mm  πάχους 3mm και 

μήκους 2500mm. Το δεύτερο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 89mm πάχους 3mm 

και μήκους 2000mm.Το τρίτο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 102mm πάχους 3mm 

και μήκους 2000mm ‘Οι συνδέσεις των ανωτέρω τμημάτων του ιστού θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένες 

από πιεστικό μηχάνημα ώστε η μεγαλύτερη διάμετρος να δεχθεί εφαρμοστά το άκρο της μικρότερης, όπου 
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και εισέρχεται 100mm εντός αυτής.  Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 2000mm από το κάτω άκρο του του 

οπή διαστάσεων  

85 x 300mm για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γειώσεως, η οποία θα κλείνει με θυρίδα 

από έλασμα ίδιου πάχους στερεωμένη με ανοξείδωτο κλείστρο και σύστημα μεντεσέ ώστε να μην 

αποσπάται από τον ιστό. Η θυρίδα στην κλειστή θέση δεν θα προεξέχει του ιστού.   

Στην κορυφή θα φέρει ενσωματωμένο κυρτό βραχίονα διατομής Ø 60mm και μήκους 500mm για την 

τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος.  

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών, θα γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερμώ 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO1461 με ελάχιστο πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου 70 

μm (500gr/m
2
). Στην συνέχεια θα βάφεται ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα. 

 

31. (119) ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ 4,30m 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 4,30m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, δύο  

τμημάτων. Το πρώτο τμήμα μήκους 2,30m, θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου  

Ø 102mm και πάχους 3,0mm Το δεύτερο  τμήμα μήκους 2m, θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου 

Ø 76mm και πάχους 3,0mm. Η μεγαλύτερη διατομή θα συμπιέζεται εν ψυχρώ ώστε να δεχτεί εφαρμοστά 

την μικρότερη όπου και συγκολλάται στεγανά.  

Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 1300mm από το κάτω άκρο του του οπή διαστάσεων  

80 x 300mm για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γειώσεως, η οποία θα κλείνει με θυρίδα 

από έλασμα ίδιου πάχους στερεωμένη με ανοξείδωτο κλείστρο και σύστημα μεντεσέ ώστε να μην 

αποσπάται από τον ιστό. Η θυρίδα στην κλειστή θέση δεν θα προεξέχει του ιστού.   

Στην κορυφή θα φέρει σιδηροσωλήνα Ø 60mm για την τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος. 

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών θα γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερμώ 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO 1461 με ελάχιστο πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου 70 

μm (500gr/m
2
). Στη συνέχεια αφού λειανθεί προσεκτικά θα βάφεται ηλεκτροστατικά με πολυεστερικό 

πούδρα. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016), Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 158/2016 

(ΦΕΚ/Β/3698/16-11-2016)] 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 

Ονομασία : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» 

Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

Ταχυδρομική διεύθυνση : Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών (1
ος

 όροφος) 

Αρμόδιος για πληροφορίες : 
Βασιλώττος Κ. 

Διακολιός Β. 

Τηλέφωνο : 22413-64613 

Fax : 22413-64614 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : 
basilottos@rhodes.gr 

diakolios@rhodes.gr 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.rhodes.gr  

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας 

σύμβασης : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 

CPV : 31681410-0 

Κωδικός διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:  

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2017 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ 

mailto:basilottos@rhodes.gr
mailto:diakolios@rhodes.gr


124 

 

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)
15

: ……………………………………………………………

…………………………………….. 

Ταχυδρομική διεύθυνση: ……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
16

 (Ονοματεπώνυμο): 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

..………………………………………………………… 

..…………………………………………………………

…………………………………………………………. 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
17

; 

[  ] Πολύ μικρή  [  ] Μικρή  [  ] 

Μεσαία 

 

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 :   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :   

Ημερομηνία γέννησης :   

Τόπος Γέννησης :   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :   

Ημερομηνία έκδοσης Ταυτότητας :   

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα :   

Ταχυδρομική διεύθυνση :   

Τηλέφωνο:   

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :   

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

                                                 
15 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει. 

16 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

17 Σημειώστε με το σύμβολο √. 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. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 
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1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
18

, 2) δωροδοκία
1920

, 3) απάτη
21

, 4) τρομοκρατικά εγκλήματα 

ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
22

, 5) νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
23

, 6) παιδική εργασία και άλλες 

μορφές εμπορίας ανθρώπων
24

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
25

 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 

(πιστοποιητικά, βεβαιώσεις) διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
26

, στην Ελλάδα και 

στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

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): 

…………………………………………………………

………………………………………………………. 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

                                                 
18 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). 

19 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
20 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). 

21 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. 

22 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. 

23 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”. 

24 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.". 

25 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) 

26 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) 
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Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

……… 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντων
27

, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με 

άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
28

; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

O οικονομικός φορέας : 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

                                                 
27 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 

28 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016 
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σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 

την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος V: 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 είμαι σε θέση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της και κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν : 

 

Ρόδος 09/05/2017 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

Διακολιός Βασίλειος 

ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός 

  Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

 

 

Αλέξανδρος Μπεκιάρης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για  την  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α    Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν    

Δ.Ε.  Πεταλουδών 
  

Ο Δήμαρχος Ρόδου 

Έχοντας υπ όψιν : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για <<δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ>> 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 << ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις >>    

3. Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ.  

       114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

4. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

6. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 

λοιπές διατάξεις>> 

7. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 <<Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων>> 

8. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

9. Τις  αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης που έχουν  εκδοθεί. 

10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 στους  Κ.Α.  30-6662.0004.0003  του οποίου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση 70.000,00 €. 

11. Την υπ΄αριθμό ……./2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη 

και καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης   

Προκηρύσσει 



128 

 

 

Τη διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά στην προμήθεια «Π Ρ 

Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε.  Πεταλουδών» (συνημμένος 

πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού  (70.000,00  €)  μαζί με το Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη 

τιμή) και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο προμήθειας  

Η παρούσα αφορά τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων των 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και Δημοτικού Φωτισμού  της Δημοτικής Ενότητας 

Πεταλουδών. 

 

Άρθρο 2ο - Συμβατικά Στοιχεία  

    Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Τεχνικές προδιαγραφές 

δ.)  Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

 

Άρθρο 3ο - Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας 

α) Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά με το  Φ.Π.Α. στις  εβδομήντα 

χιλιάδες  ευρώ (70.000,00 €). 

β) Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2017 και Θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π. 

 

Άρθρο 4ο - Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού  

Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να    υποβάλουν 

προσφορά υποχρεωτικά  στο σύνολο των ειδών (συνημμένος πίνακας).  

 

Άρθρο 5ο -  Δεκτοί στον διαγωνισμό 

    Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

 

Άρθρο 6ο - Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού : 

 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται. 

1)Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ), συμπληρωμένο σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄. 

o ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

o Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΤΕΥΔ. 

o Η ημερομηνία του ΤΕΥΔ πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  

o 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. 

 

2)Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 

εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 

προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα 

του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία 
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και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 

δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό 

δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου. 

3)Υπεύθυνη δήλωση: 

- ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του 

Δήμου με δικά του έξοδα  

-ότι έλαβε γνώση όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  και των σχετικών με 

αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται. 

- για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

- ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση 

υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

- που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της επιχείρησης. 

 

Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους  υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης , βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο 

 Όλες οι ως άνω αναφερόμενες Δηλώσεις των Συμπληρωματικών Στοιχείων θα πρέπει να κατατεθούν όπως 

περιγράφονται, και να τοποθετηθούν στον φάκελο των  Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 

Κατά το σταδιο της κατακύρωσης μόνο ο μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται να υποβάλει 

εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη από 10 ούτε μεγαλύτερη από 20 ημέρες ) από την 

κοινοποίηση της ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  των άρθρων 73 και 74 του Ν. 

4412/2016 καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου 

 

4) Πιστοποιητικά ISO 

Πιστοποιητικά ποιότητας ISO (Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) του κατασκευαστή για τους ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο Προσωρινός μειοδότης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) είναι τα εξής: 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας  και συγκεκριμένα για τα παρακάτω: 

A.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

B.  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

C.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

D.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (EE L 166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία 

ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

E. αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και όλα τα μέλη για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 
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Β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

Γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει η 

εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

Ε.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

Ε.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται 

χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ΣΤ.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας 

στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ΣΤ.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ΣΤ.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το 

Δήμο.  

ΣΤ.4 τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν ένδειξη CE  όπου αυτό απαιτείται. 

Ζ. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO του προμηθευτή 

 

ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

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

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες,  

 

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

β) Πιστοποιητικό ως παράγραφος 3 και 4 των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 

α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει στην ένωση,  

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  στους οποίους  μετέχουν και 

επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50% 

 γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο 

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται  ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε 

φορά εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

Άρθρο 7ο -  Χρόνος & τόπος  καθώς και  τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών & 

Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την ………………. ημέρα ………………. και ώρα ………… 

π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να: 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών 

ή  

β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

Άρθρο 8o – Ισχύς των Προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για εξήντα (60) ημέρες. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη 

γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των προσφορών. 

 Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο μειοδότης δεν 

μπορεί να προβάλει καμία αξίωση. 
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 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

   

 Άρθρο 9
 
– Φάκελος Προσφορά  

    Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

  Η μη τήρηση οποιονδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 

9.1  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο 

κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:    

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθεια και της  αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης  

3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντας  (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης, τηλέφωνο 

σταθερό, φάξ,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση, ΑΦ.Μ. κ.τ.λ.) 

9.2 Στον κάθε εσωτερικό φάκελο (και όχι μόνο στον εξωτερικό) που θα υποβληθεί, πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την   

     προμήθεια.  (Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

      2.  Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης 

 3.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 4. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης,    

     διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ). 

 

9.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

9.3.1 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα όπου 

επιτρέπεται). Τα δικαιολογητικά αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  
9.3.2 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, ερωτηματολόγια, 

φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο, 

μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

9.3.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι 

δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη, με αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά θα ακολουθεί το μοτίβο των 

πινάκων που υπάρχουν στη μελέτη του διαγωνισμού. Όλα τα δημοπρατούμενα είδη θα πρέπει να 

αναγράφονται στην προσφορά με τη σειρά που τούτα δίδονται στη μελέτη του διαγωνισμού, ακόμη και αν 

ο συμμετέχων δεν δίνει προσφορά για όλα τα προϊόντα, αν τούτο προβλέπεται από τη διακήρυξη. 

9.3.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

4. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας, όπως αναλυτικά ορίζεται και 

ανωτέρω.  

 

5. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον  

προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει τις 

προσφορές και κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  μονογράφει και  σφραγίζει 

αυτήν. Η προσφορά  απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  καθιστούν  ασαφή  

κατά  τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  κατά  περίπτωση στην προσφορά 

αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα  τα οποία δεν  αποδέχεται. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους 

τους  διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών 

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο. 
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Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική ταυτότητα, 

κλπ). 

Οι ανώνυμες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της στο 

διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το 

διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην 

Επιτροπή αυτοπροσώπως με ταυτότητα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει δείγματα επί ποινή αποκλεισμού για τα υλικά που έχουν την 

ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑ» στον πίνακα του προϋπολογισμού το αργότερο, μέχρι την προηγούμενη ημέρα από 

την ημέρα του διαγωνισμού. Οι προσφορές που θα κατατεθούν χωρίς να έχουν προσκομισθεί δείγματα την 

προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δεν θα γίνουν δεκτές. 

Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα ανωτέρω δικαιολογητικά  

 

Άρθρο 10ο -  Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 

α)   Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε - € -. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων  

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 

της διακήρυξης. 

β) Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

γ)  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται  απορρίπτεται ως  

απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν  

δίδεται ενιαία τιμή, η είναι εσφαλμένη λογιστικά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 11ο -  Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία  Αποσφράγισης προσφορών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού  οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την  αρμόδια Επιτροπή ενώπιον των συμμετοχόντων στο Διαγωνισμό. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως 

εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

α)    Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος , μονογράφονται και σφραγίζονται από την  

       επιτροπή όλα και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής  

       προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την  

       επιτροπή και παραδίδεται στην υπηρεσία. 

β)    Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση  της αξιολόγησης 

των λοιπών στοιχείων αυτής την ίδια ημέρα ή σε διαφορετική ημερομηνία και ώρα που θα  γνωστοποιηθεί 

και  θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό τρεις  (3) 

τουλάχιστον  ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 

 

Άρθρο 12ο -  Αξιολόγηση Προσφορών 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής στο σύνολο των υλικών  όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές 

και στην περίπτωση που θα υπάρχουν ίδιές τιμές  ανάμεσα σε προμηθευτές θα διενεργείται κλήρωση με 

όρους που θα τεθούν από την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους 

προμηθευτές των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της διακήρυξης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από 

σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί ποινή 

αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 

 

Άρθρο 13ο -  Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με γνωμοδότηση του προς 

την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 
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α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους . 

γ)   την διενέργεια κλήρωσης  μεταξύ ισοδύναμων προσφορων.  

δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου μπορεί ο 

διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς 

τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει 

αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

 

Άρθρο 14ο -  Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

α)   Ενστάσεις κατά της διακήρυξης. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016  

Β) Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή προμηθευτή σε 

αυτόν Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016   

 

Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπερ 

του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην 

παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 15ο -  Υπογραφή Σύμβασης 

1. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του αποτελέσματος 

του διαγωνισμού. Υποχρεούται εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 

του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τους φορείς 

υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 

αυτών.  

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που 

με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και 

τουλάχιστον τα εξής : 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη .  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,  

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

θ. Τον τρόπο πληρωμής . 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα 

μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Δεν μπορεί 

να περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο  

Άρθρο 16ο -  Εγγυήσεις  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

 ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή  …… € παρέχεται δε με εγγυητική 

επιστολή πιστωτικών  ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα προς τούτο στην 

ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση καθώς και με έντοκα γραμμάτια  Δημοσίου. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από 

την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 17ο -  Παραλαβή 

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 
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Άρθρο 18ο -  Πληρωμή 

α) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με  την υποβολή του τιμολογίου και την σύνταξη του οριστικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής και αν ο Δήμος καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.   

β)  Ενδεικτικά αναφέρετε ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 

εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας και κατά περίπτωση εάν παραδίδετε τμηματικά Θα εκδίδεται 

τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το 

συνολικό ποσό. ( Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα υπόδειξη 

και θα λύση τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της προμήθειας) 

γ)  Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. 

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και προμηθευτή 

σύμβασης , θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 19ο -  Χρόνος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν ως εξής:  

μέσα σε χρόνο δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

Το 30 % των ειδών με αύξοντα αριθμό του προϋπολογισμού 1 εως107,112 εως 115. 

Το υπόλοιπο 70% μαζί με τα υπολειπόμενα είδη σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε 

περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

Άρθρο 20ο -  Γλώσσα 

α.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές 

προσφορές, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ. συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. 

β. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 

που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  

γ. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων,τα κατά περίπτωση ζητούμενα ISO,CE κτλ), είναι δυνατόν  να αναφέρονται και στην 

αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια, manual, datasheet, προσπέκτους κλπ, που 

συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγλλική γλώσσα. 

Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο 

πρόσωπα 

 

Άρθρο 21ο -  Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει  στις  εγκαταστάσεις του Δήμου στη Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών. 

 

Άρθρο 22ο -  Διαφορές Διακήρυξης Νόμων. 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια  ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο υπερισχύει ο Ν. 4412/20166.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α    Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  ΜΜ ΠΟΣΟ ΤΙΜ ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 m 50 0,96 48,00 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 m 50 1,48 74,00 

3 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 m 50 1,00 50,00 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 m 50 1,57 78,50 



135 

 

5 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 100 1,05 105,00 

6 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 m 100 1,55 155,00 

7 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 m 70 5,60 392,00 

8 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 m 200 4,60 920,00 

9 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 100 6,85 685,00 

10 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 m 30 2,51 75,30 

11 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 m 50 5,55 277,50 

12 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 m 50 8,78 439,00 

13 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 m 10 13,25 132,50 

14 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. 

μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 
m 

60 0,25 15,00 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. 

μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 
m 

60 0,40 24,00 

16 Αγωγός γυμνός χάλκινος 

πολύκλωνος 25 mm2 
m 

150 4,20 630,00 

17 Καλώδιο UTP 4' CAT 5 m 50 0,80 40,00 

18 Τηλεφωνικο δύο ζευγών 

πλακέ 
m 

50 0,50 25,00 

19 Λαμπτήρας LED A60 έως10 

W/E27  6500K 800 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

60 3,00 180,00 

20 Λαμπτήρας LED A60 έως10 

W/E27 4000K 800 lm 

τουλάχιστον  

τεμ 

10 3,00 30,00 

21 Λαμπτήρας  οικονομίας   

21W-23W/E27 2700k-6500k 

με προστατευτικό γυαλί 1400 

lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

100 5,50 550,00 

22 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 

6500K  με προστατευτικό 

πρισματικό κάλυμα 1480 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

1000 10,00 10000,00 

23 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 

2700-3000K  με 

προστατευτικό πρισματικό 

κάλυμα 1480 lm τουλάχιστον 

τεμ 

200 10,00 2000,00 

24 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 

W/E27 6400K 3300 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

350 12,50 4375,00 

25 Λαμπτήρας  led  έως 7 W/E14  

6500Κ 600 lm τουλάχιστον  

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

50 4,00 200,00 

26 Λαμπτήρας  led  7 W/E14 

2700Κ 600 lm τουλάχιστον  

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

30 4,00 120,00 

27 Λαμπτήρας  2 PL 18 W (δύο 

ακίδων) 4000Κ 
τεμ 

10 3,00 30,00 

28 Λαμτήρας φθορισμού 18W τεμ 20 1,35 27,00 

29 Λαμτήρας φθορισμού 36W  τεμ 30 1,70 51,00 

30 Λαμτήρας φθορισμού 58W  τεμ 20 2,41 48,20 

31 Λαμτήρας φθορισμού 

κυκλικός 22W 
τεμ 

5 4,00 20,00 
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32 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής 

πίεσης 250 W/Ε40   

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

100 15,00 1500,00 

33 Λαμπτήρας LED έως 35W 

E27 (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 30,00 300,00 

34 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής 

πίεσης 70 W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

15 8,28 124,20 

35 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

70W RX7s -24  
τεμ 

2 8,20 16,40 

36 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

150 W RX7s -24  
τεμ 

5 8,20 41,00 

37 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

250 W  
τεμ 

5 20,00 100,00 

38 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

400 W  
τεμ 

10 24,00 240,00 

39 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

1 KW  
τεμ 

5 85,00 425,00 

40 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

2 KW   (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

5 162,00 810,00 

41 Λαμπτήρας  12V 42W  ΜR-

16 καρφωτά 
τεμ 

20 1,50 30,00 

42 λαμπτηρας PL 26W τεμ 10 3,45 34,50 

43 λαμπτηρας LED GU10 6W 

6500K 500LM 
τεμ 

10 6,00 60,00 

44 Πυκνωτής προβολέα 1000 W 

HQI 
τεμ 

5 6,00 30,00 

45 Πυκνωτής προβολέα 2000 W 

HQI 
τεμ 

5 9,00 45,00 

46 Εκκινητής προβολέα 1000 W 

HQI 
τεμ 

5 10,00 50,00 

47 Εκκινητής προβολέα 2000 W 

HQI 
τεμ 

5 22,00 110,00 

48 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ 

Ε27 με σπειρωτό μεταλικό 

βίδωμα 1/8 

τεμ 

20 3,00 60,00 

49 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ 

Ε27 τύπου ΔΕΗ διαιρούμενα 
 

50 1,40 70,00 

50 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40 

τύπου  διαιρούμενα 
 

20 2,00 40,00 

51 Λυχνίες Ραγας LED τεμ 3 2,50 7,50 

52 Σύστημα έναυσης Pl 2x26W τεμ 2 22,00 44,00 

53 Ασφάλειες φυσίγγια 

NEOZET 35 Α με την βάση 

τους 

τεμ 

10 3,00 30,00 

54 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 

6KA 
τεμ 

15 5,00 75,00 

55 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 

6KA 
τεμ 

40 5,00 200,00 

56 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 

6KA 
τεμ 

40 5,00 200,00 

57 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 

6KA 
τεμ 

5 5,00 25,00 

58 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α τεμ 10 5,00 50,00 
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6KA 

59 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 

6KA 
τεμ 

20 5,00 100,00 

60 Γυαλίνη ασφάλεια με 

ασφολειοθήκη καλωδίου  6 Χ 

30  8 Α 

τεμ 

30 1,60 48,00 

61 Ρευματοδότης ράγας τεμ 5 3,00 15,00 

62 Ρευματοδότης σούκο 

εντοιχισμένος 
 

5 2,50 12,50 

63 Ρευματοδότης σούκο 

εξωτερικός στεγανός 
 

10 3,50 35,00 

64 Πρίζα δικτύου εντοιχισμένος  5 2,00 10,00 

65 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α τεμ 10 7,50 75,00 

66 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α τεμ 10 9,50 95,00 

67 Φωτοκύτταρο 16 Α τεμ 35 22,00 770,00 

68 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 

16 Α μονοφασικός 
τεμ 

5 24,00 120,00 

69 Μετασχηματιστής 250 W για 

λαμπτήρα Νατρίου 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

25 19,00 475,00 

70 Μετασχηματιστής 400 W  1 25,00 25,00 

71 Eκκινητές 250 W (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 80 3,90 312,00 

72 Eκκινητές για λαμπτήρα 

φθορισμού 4-65 W 
τεμ 

50 0,45 22,50 

73 Μετασχηματιστής 125 W 

υδραργυρου 
τεμ 

5 10,00 50,00 

74 Μετασχηματιστής μετάλλων 

1000 W 
τεμ 

1 70,00 70,00 

75 Μετασχηματιστής μετάλλων 

2000 W 
τεμ 

1 100,00 100,00 

76 Μονωτικές ταινίες  τεμ 100 0,75 75,00 

77 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 

τεμ) 
τεμ 

15 3,00 45,00 

78 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 

τεμ) 
τεμ 

15 4,00 60,00 

79 κλέμες πλαστικές διατομής 

2,5 χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 1,50 15,00 

80 κλέμες πλαστικές διατομής 6 

χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 2,00 20,00 

81 κλέμες πλαστικές διατομής 10 

χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 2,40 24,00 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 16 

χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 4,00 40,00 

83 μούφες ρητίνης για GT Α2 τεμ 10 24,00 240,00 

84 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων κου 5 2,00 10,00 

85 Κουτιά διακλαδωσεων 

εξωτερικά στεγανά διαστ, 

110Χ110Χ74 

 

10 2,50 25,00 

86 Φωτοσωλήνας Φ13 χρώματος 

4000Κ 
τεμ 

200 2,10 420,00 

87 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  

(βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ 
τεμ 

15 21,00 315,00 
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βαρεου τύπου 

88 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό 

εξωτερικού χώρου  δύο 

ανοιγματων 

τεμ 

2 390,00 780,00 

89 Πιλλαρ μικρό στεγανός 

εξωτερικού χώρου  ενός 

ανοίγματος 

τεμ 

2 300,00 600,00 

90 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 24 

θέσεων εξωτερικός 
τεμ 

1 24,00 24,00 

91 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 36 

θέσεων εξωτερικός 
τεμ 

1 29,00 29,00 

92 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 

24 θέσεων 
τεμ 

1 22,00 22,00 

93 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 

36 θέσεων 
τεμ 

1 26,00 26,00 

94 Πολυπριζα σούκο με 

διακόπτη και προστασία 

υπερτασεων 5 θεσεων 

(πλάγιες υποδοχές) 

τεμ 

4 25,00 100,00 

95 Φις αρσενικο θυλικο τεμ 2 1,50 3,00 

96 Σωλήνας σπιράλ Φ50 τεμ 150 2,60 390,00 

97 Σωληνάρια σιλικόνης 

πολυουρεθάνης 
τεμ 

2 10,00 20,00 

98 Σωληνάρια σιλικόνης τεμ 10 5,00 50,00 

99 Ράβδοι θερμής σιλικόνης τεμ 30 1,00 30,00 

100 Φωτιστικά σώματα τύπου 

χελώνας προστασίας ΙΡ 44 
τεμ 

5 10,00 50,00 

101 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 

4000K 
τεμ 

5 20,00 100,00 

102 Φωττιστικό φθορισμού 

στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W 
τεμ 

10 24,00 240,00 

103 Προβολέας HQI 250 W 

στεγανός 
τεμ 

2 59,00 118,00 

104 Προβολέας led 50 W 

στεγανός (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

3 50,00 150,00 

105 Προβολέας led 100 W 

στεγανός 
τεμ 

7 100,00 700,00 

106 Προβολέας led 150W  τεμ 3 250,00 750,00 

107 Προβολέας led 400W 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

1 600,00 600,00 

108 Φωττιστικό σώμα Na 

E40/250 W για  βραχίονα .  

(ΔΕΙΓΜΑ)  

τεμ 

20 100,00 2000,00 

109 Φωττιστικό σώμα κορυφής 

τύπου ¨Αμφορέα"  με μάυρη 

βάση για το παραδοσιακό 

ιστό 

τεμ 

7 145,00 1015,00 

110 Φωττιστικό σώμα κορυφής 

τύπου ¨Παγόδα¨ με την βάση 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

84 95,00 7980,00 

111 Φωττιστικό σώμα βραχίονα 

τύπου led 80-90W (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

6 345,00 2070,00 
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112 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 2 31,00 62,00 

113 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 5 28,00 140,00 

114 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 2 32,00 64,00 

115 Ρελέ μονοφασικό 25 Α τεμ 10 16,00 160,00 

116 Παραδοσιακός ιστός  υψους 

2,8μ για φωτιστικά κορυφής 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

10 670,00 6700,00 

117 ιστός τηλεσκοπικός 9 μέτρα τεμ 1 680,00 680,00 

118 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μέτρα τεμ 1 380,00 380,00 

119 ιστός τηλεσκοπικός 4,30 

μέτρα 
τεμ 

1 280,00 280,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 56451,60 

   ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,01 

  
 

 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 56451,61 

    ΦΠΑ 24% 13548,39 

  
 

 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 70000,00 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Oλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα ανταποκρίνονται επί 

ποινή αποκλεισμού στις κάτωθι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές . Ο συμμετέχων οφείλει  να 

καταθέσει προσφορά υποχρεωτικά για όλα τα ζητούμενα είδη προσφορά που αφορά μέρος των ζητούμενων 

υλικών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία-απαιτήσεις στις τεχνικές 

προδιαγραφές ισχύουν και επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα τεχνικά 

φυλλάδια. Το αργότερο μέχρι μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην κατάθεση των δειγμάτων όπως αυτά αναφέρονται στο 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης  

Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δείγματα δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Τα ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια και τα περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά ποιότητας 

μπορούν να προσκομιστούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 

3 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 

5 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 

6 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 

7 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 

8 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 

9 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 

10 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 

11 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 

12 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 

13 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 

14 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 

1,5 mm2 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 

2,5 mm2 

16 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 

mm2 
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17 Καλώδιο UTP 4' CAT 5 

18 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ 

19 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  

6500K 800 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

20 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27 

4000K 800 lm τουλάχιστον  

21 Λαμπτήρας  οικονομίας   21W-23W/E27 

2700k-6500k με προστατευτικό γυαλί 

1400 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

22 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 6500K  με 

προστατευτικό πρισματικό κάλυμα 1480 

lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

23 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 2700-

3000K  με προστατευτικό πρισματικό 

κάλυμα 1480 lm τουλάχιστον 

24 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 W/E27 

6400K 3300 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

25 Λαμπτήρας  led  έως 7W/E14  6500Κ 600 

lm τουλάχιστον  σφαιρικός (ΔΕΙΓΜΑ) 

26 Λαμπτήρας  led  7W/E14 2700Κ 600 lm 

τουλάχιστον κερί (ΔΕΙΓΜΑ) 

27 Λαμπτήρας  2 PL 18 W (δύο ακίδων) 

4000Κ 

28 Λαμτήρας φθορισμού 18W 

29 Λαμτήρας φθορισμού 36W  

30 Λαμτήρας φθορισμού 58W  

31 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 22W 

32 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 

W/Ε40   (ΔΕΙΓΜΑ) 

33 Λαμπτήρας LED έως 35W E27 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

34 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 

W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 

35 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 70W RX7s-

24  

36 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W 

RX7s -24  

37 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  

38 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  

39 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW  

40 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   

(ΔΕΙΓΜΑ) 

41 Λαμπτήρας  12V 42W  ΜR-16 καρφωτά 

42 λαμπτηρας PL 26W 

43 λαμπτηρας LED GU10 6W 6500K 500LM 

44 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI 

45 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI 

46 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI 

47 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI 

48 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με 

σπειρωτό μεταλικό βίδωμα 1/8 

49 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 τύπου ΔΕΗ 

διαιρούμενα 

50 Ντουικ πορσελάνης  Ε40 

51 Λυχνίες Ραγας LED 
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52 Σύστημα έναυσης Pl 2x26W 

53 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την 

βάση τους 

54 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA 

55 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA 

56 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA 

57 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA 

58 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA 

59 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA 

60 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη 

καλωδίου  6 Χ 30  8 Α 

61 Ρευματοδότης ράγας 

62 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος 

63 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός 

64 Πρίζα δικτύου εντοιχισμένος 

65 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α 

66 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α 

67 Φωτοκύτταρο 16 Α 

68 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α 

μονοφασικός 

69 Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα 

Νατρίου (ΔΕΙΓΜΑ) 

70 Μετασχηματιστής 400 W 

71 Eκκινητές 250 W (ΔΕΙΓΜΑ) 

72 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W 

73 Μετασχηματιστής 125 W υδραργυρου 

74 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W 

75 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W 

76 Μονωτικές ταινίες  

77 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

78 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

79 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 

θέσεων 

80 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων 

81 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 

θέσεων 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 

θέσεων 

83 μούφες ρητίνης για GT Α2 

84 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων 

85 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά 

διαστ, 110Χ110Χ74 

86 Φωτοσωλήνας Φ13 χρώματος 4000Κ 

87 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  

(βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ βαρεου τύπου 

88 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού 

χώρου  δύο ανοιγματων 

89 Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού 

χώρου  ενός ανοίγματος 

90 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 24 θέσεων 

εξωτερικός 

91 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 36 θέσεων 

εξωτερικός 

92 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 24 θέσεων 

93 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 36 θέσεων 
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94 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και 

προστασία υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες 

υποδοχές) 

95 Φις αρσενικο θυλικο 

96 Σωλήνας σπιράλ Φ50 

97 Σωληνάρια σιλικόνης πολυουρεθάνης 

98 Σωληνάρια σιλικόνης 

99 Ράβδοι θερμής σιλικόνης 

100 Φωτιστικά σώματα τύπου χελώνας 

προστασίας ΙΡ 44 

101 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000K 

102 Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με 

κάλυμμα 2Χ36 W 

103 Προβολέας HQI 250 W στεγανός 

104 Προβολέας led 50 W στεγανός (ΔΕΙΓΜΑ) 

105 Προβολέας led 100 W στεγανός 

106 Προβολέας led 150W 

107 Προβολέας led 400W (ΔΕΙΓΜΑ) 

108 Φωττιστικό σώμα Na E40/250 W για  

βραχίονα .  (ΔΕΙΓΜΑ)  

109 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου 

¨Αμφορέα"  με μάυρη βάση για το 

παραδοσιακό ιστό 

110 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου 

¨Παγόδα¨ με την βάση (ΔΕΙΓΜΑ) 

111 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 80-

90W (ΔΕΙΓΜΑ) 

112 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W 

113 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W 

114 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W 

115 Ρελέ μονοφασικό 25 Α 

116 Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για 

φωτιστικά κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 

117 ιστός τηλεσκοπικός 9 μέτρα 

118 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μέτρα 

119 ιστός τηλεσκοπικός 4,30 μέτρα 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Μέσα στην παρένθεση οι αύξοντες αριθμοί του πιο πάνω πίνακα)  

1. (19) Λαμπτήρας  LED έως 10W E27 

-    Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 6500Κ 

2. (20) Λαμπτήρας  LED έως 10W E27 

-    Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 4000Κ  

3. (21) Λαμπτήρες 21W-23W 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό 

χώρο με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα τύπου SL το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον 

λαμπτήρα  

- 2700-6500Κ  

- 230V AC.  

- ≥1400lm   

- RA≥82(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α,  
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- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας.  

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg  

- θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C 

    Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προσκομισθεί επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό από επίσημο φορέα 

στο οποίο θα αποδεικνύονται  σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές τα φωτομετρικά στοιχεία του 

ανωτέρω λαμπτήρα.  

4. (22-23) Λαμπτήρες 15 W τύπου led 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε 

εξωτερικό χώρο με προστατευτικό περίβλημα πρισματικό τύπου SL το οποίο δεν θα είναι δυνατό να 

αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- Ψυχρού φωτός  

- 230V AC.  

- ≥1480lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α 

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

 

5. (24) Λαμπτήρας 55W spiral  

- Ψυχρού φωτός  

- ≥3300 lumen   

- διάρκεια ζωής 12.000 ώρες κατ΄ ελάχιστο 

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και  

- θερμοκρασία  λειτουργίας -30°C/45°C 

6. (25) Λαμπτήρας  LED έως 7W E14 

     Tύπος λαμπτήρα ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄  ελάχιστο  

- 6500Κ 

7. (26) Λαμπτήρας  LED έως 7W E14 

     Tύπος λαμπτήρα ΚΕΡΙ 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 2700Κ 

 

8. (32) Λαμπτήρας 250w Ε40 Nατρίου  

- ≥32000 h  

- ≥31000 lumen  

 

9. (33) Λαμπτήρες  έως 35 W τύπου led  E27.  

- 3000-6500Κ περίπου (ΑΧΛΑΔΩΤΗ ΜΟΡΦΗ) 

-   ≥300° 

- 230V AC.  

- ≥3500 και απόδοση ≥110 lm/w  

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α+  

- διάρκεια ζωής 40.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 98% μετά τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργία 

 

10. (34) Λαμπτήρας 70w Ε27 Nατρίου 

 - ≥28000 h  κατ΄  ελάχιστο  ενσωματωμένος εκκινητής 

- ≥5500 lumen  

 

11. (35) Λαμπτήρας 70w hqi δυο άκρων  

- ≥15000 h  

- 4200k περίπου 
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- ≥6500 lumen 

 

12. (36) Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων  

- ≥15000 h   

- 4200k περίπου 

- ≥14000 lumen 

13. (37) Λαμπτήρας 250w hqi Ε40 

- ≥12000 h  

- 4200k περίπου 

- ≥20000 lumen 

 

14. (38) Λαμπτήρας 400w hqi Ε40 

- ≥12000 h  

- ≥4200k περίπου 

- ≥40000 lumen 

 

15. (39) Λαμπτήρας 1000w ΗQI Ε40  

- ≥ 5.000 ώρες   

- ≥ 70.000 lumen  

- 4000-5000Κ 

 

16. (40) Λαμπτήρας 2000w ΗQI Ε40  

- ≥ 5.000 ώρες   

- ≥ 240.000 lumen  

- 4000-5000Κ 

 

17. (88) Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 

cm,  Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα 

είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

 

18. (89) Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 . 

Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα είναι 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

 

19.  (103) Προβολέας  αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W. 

 Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο 

ηλεκτροστατικά, με πολυεστερική πούδρα, αντοχής κρούσης τουλάχιστον ΙΚ07. Ο ανταυγαστήρας θα είναι 

κατασκευασμένος από σφυρίλατο ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, ασύμμετρης ευρείας 

δέσμης. Το γυαλί προστασίας θα είναι θερμοανθεκτικό - πυρίμαχο, εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο θα 

αποτελεί κατά προτίμηση και κάλυμα των οργάνων έναυσης και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο βαθμός 

στεγανότητας θα είναι τουλάχιστον IP65 και θα επιτυγχάνεται μέσω λάστιχου σιλικόνης που θα βρίσκεται 

μεταξύ του σώματος του προβολέα και του γυαλιού.  Το άνοιγμα του προβολέα για επισκευή ή αλλαγή του 

λαμπτήρα, θα γίνεται μέσω κλίπς. Ο προβολέας θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα για την λειτουργία 

της λάμπας καθώς και εκινητή αυτοδιακοπτόμενο. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο 

λαμπτήρας του. 

 

20. (104) Προβολέας led 50W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65 . 

 

21. (105) Προβολέας led 100W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65. 

 

22. (106) Προβολέας led 150W 
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  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65. 

 

23. (107) Προβολέας led 400W 

Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD ,To σώμα θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με 

ανοξείδωτες εξωτερικές βίδες, θα φέρει ειδικό σύστημα στερέωσης για την οριζόντια τοποθέτηση του σε 

προτεινόμενο ύψος 10-15 μέτρων, θα χρησιμοποιεί light lumen chip απόδοσης 145  lm/w και τροφοδοτικό 

400w με μεγάλη πραγματική φωτιστική απόδοση 110lm/w και σύνολο 44000 lm o φακός των οποίων 

εξασφαλίζει ευρεία κατανομή φωτισμού ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία κατά την έκθεση σε υπεριώδη 

ακτινοβολία ως ΕΝ 6247:2008 που αποδεικνύεται από IESNA LM-80 TEST REPORT και από πολικό 

διάγραμμα που συνοδεύει το φωτιστικό προβολέα.Η τελική του ισχύ είναι 400w        και η απόδοση μετά 

τις οπτικές και θερμικές απώλειες είναι 110 lm ανά watt.H θερμοκρασία χρώματος θα είναι 

4000Κ,συντελεστής ισχύος θα  >0,95 ,ο δείκτης  χρωματικής απόδοσης Ra >=85,δείκτης στεγανότητας 

IP65,η ψύξη της  ηλεκτρικής μονάδας θα  γίνεται με ψύκτρες αλουμινίου  εκ κατασκευής και χωρίς χρήση 

ηλεκτρικού ανεμιστήρα. 

O χώρος της ηλεκτρικής μονάδας δεν είναι ενιαίος με την φωτιστική με ηλεκτρική προστασία κλάσης 

μόνωσης ΙΙ, προκαλωδιομένο   με ειδική διάταξη που προστατεύει τα led από διακυμάνσεις της ηλεκτρικής  

τάσης και τα ρεύματα αιχμής καθώς και από την θερμοκρασία λειτουργίας την οποία διατηρεί σε χαμηλό 

επίπεδο,με κυκλώματα των led σε  σύνδεση bybass για ομαλή λειτουργία των υπολοίπων αν παρουσιαστεί 

βλάβη σε ένα lumen chip.Το φωτιστικό θα  έιναι κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

μεταξύ -30 εως +60 oC χωρίς την αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων και χωρίς την δυσμενή 

επίδραση στον χρόνο ζωής των οργάνων τους. Θα φέρει σήμανση CE . Θα προσκομιστεί ελληνικά η 

αγγλικά ISO 90012008 ,ISO 14001 του εργοστασίου κατασκεύης και έγγραφη βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή-αντιπρόσωπο –εισαγωγέα των ανωτέρω προβολέων ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

 

24. (108) Φωτιστικό βραχίονα 250W Na 

Το σώμα θα αποτελείται απο ενιαίο χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου DIN-226 βαμμένο εξωτερικά με 

σφυρίλατη βαφή φούρνου, χρώματος γκρί και εσωτερικά με πολυεστερική πούδρα λευκή.  

α) Ο χώρος του λαμπτήρος, θα περιλαμβάνει πλευρικά κάτοπτρα απο καθαρό αλουμίνιο 99,9%, χημικά 

ανοδειώμενα για πρόσθετη προστασία τα οποία θα  έχουν την δυνατότητα μετατόπισης για πλήρη απόδοση 

φωτισμού. Λυχνολαβή πορσελάνης Ε-40. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας του 

με διάρκεια ζωής ≥50000 ώρες άμεσης επανέναυσης .Ο ανωτέρω χώρος θα καλύπτεται με πλαστικό 

πολυκαρβονικό κάλυμμα  πολύ ανθεκτικό στις μηχανικές καταπονήσεις. και θα στηρίζεται στο κυρίως 

σώμα με μάνταλο μεταξύ του κυρίως σώματος και του πλαστικού καλύμματος θα εξασφαλίζεται 

στεγανότητα ΙΡ-44. 

β)Ο χώρος των οργάνων θα περιλαμβάνει στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διόρθωσης συνημίτονου, 

εκκινητή αυτοδιακοπτόμενο, κλέμμασφαλεια με γυάλινη ασφάλεια καθώς και την απαραίτητη καλωδίωση. 

Ο ανωτέρω χώρος να εξασφαλίζει στεγανότητα IP-23. 

Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ακόλουθα ΕΝ 

ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-1, ΕΝ 60598-2-3 θα είναι κλάσης μόνωσης ΙΙ. 

 

25. (109) Φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση  

Το φωτιστικό σωμα θα είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό χρώματος λευκού και θα έχει τις παρακάτω 

διαστάσεις όπως φαίνονται στο σχέδιο. 

A=390 

C=185 

B=218 

F=615 

Η βάση τοποθέτησης του φωτιστικού θα φέρει ντουί Ε27 και θα είναι από πολυκαρμπονικό υλικό  μαύρου 

χρώματος  ικανών διαστάσεων  για προσαρμογή στο φωτιστικό σώμα. 
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26. (110) Φωτιστικό  σώμα (τύπου παγόδα)  για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το 

πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα 

έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και 

κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι 

σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το 

κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. 

Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα 

κλείνει με κλίπ ή βίδα. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. 

Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. 

Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο)     

άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των 

τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές. Η βάση του φωτιστικού 

σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω 

βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε 

σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω 

μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να 

τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα με ντουϊ Ε27 η σύνδεση του φωτιστικού θα 

γίνεται μέσω κλέμμας και θα υπάρχει αντίστοιχος σφικτήρας για το καλώδιο παροχής. Το φωτιστικό πρέπει 

να έχει βαθμό προστασίας IP 44  

 

27. (111) Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80- 90 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο 

ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών 

τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους . 

Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

-   Θα είναι τύπου led  

-   Απόδοση ≥110/lm/w 

-   ΙΡ Βαθμός προστασίας  ≥ΙΡ65 

-   ΙΚ 08 

-   Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000Κ RA>85(CRI) 

-   Τάση/Συχνότητα : 100-240 V/50-60 Hz 

-   Βάρος μέγιστο περίπου 6 Κιλά 

-   Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ 60-70 

Θα προσκομισθούν στα ελληνικά ή στα αγγλικά επί ποινή αποκλεισμού δοκιμές των LED σύμφωνα με την 

πιστοποιημένη μέθοδο IESNA LM-80, πιστοποιητικό CE ,πιστοποιητικά ΕΝ 60598-1-2-3 ή πιστοποίηση 

κατά ΕΝΕC, πλήρη φωτομετρικά στοιχεία (καμπύλες φωτεινότητας,ISOCANDELA κτλ),ISO 9001 και 

ISO 14001 του εργοστασίου και έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή-αντιπρόσωπο –εισαγωγέα των 

ανωτέρω φωτιστικών  ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

 

28. (116) Παραδοσιακός ιστός  
Παραδοσιακός  ιστός  ύψους 2,8  μ περίπου, για μονό φωτιστικό σώμα, στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το 

φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση όπως έχει περιγράφεται στην τεχνική μελέτη, ο λαμπτήρας 

έως 35 W τύπου led  E27 όπως έχει περιγράφει , το ακροκιβώτιο και το αγκύριο πάκτωσης. 
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Αναλυτικά ο ιστός θα αποτελείται από τα εξής τμήματα. 

α)εσωτερικά θα φέρει χαλύβδινο γαλβανισμένο εν θερμώ σιδηροσωλήνα ύψους 2,70 μ. περίπου διαμέτρου 

περίπου Φ 120 με βάση έδρασης διαμέτρου Φ 300 και ύψους 11 εκατοστά περίπου .  

β) Εξωτερικά θα καλύπτεται από πλαστικό και θα αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα είναι  

διαμέτρου Φ 160 μήκους 72 εκ περίπου ,το δεύτερο τμήμα θα είναι διαμέτρου  Φ 120 μήκους 72 εκ 

περίπου , το τρίτο τμήμα θα είναι διαμέτρου Φ 90 123 εκ περίπου στις αλλαγές διατομών θα υπάρχει 

διακοσμητικό ανάγλυφο σχέδιο σκαλισμένο σε μορφή φλόγας στην κορυφή θα υπάρχει κατάλληλη 

συστολή Φ60 μήκους 6-7 εκ περίπου για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κορυφής τύπου αμφορέα . 

 Σε ύψος περίπου 30 εκ. από τη βάση του ιστού θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 410Χ110 mm 

περίπου εσωτερικά της οποίας θα υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για  ακροκιβώτιο ηλεκτρικής 

συνδεσμολογίας με βαθμό προστασία ΙΡ 54 

500/250V 80/16A μήκους 26εκ περίπου CLASS II  . 

Αγκύριο πάκτωσης το οποίο θα αποτελείται από τρείς βέργες 80 εκ περίπου με κατάλληλο σπείρωμα , οι 

οποίες θα είναι συγκολημμένες στις κορυφές τριών   ισόπλευρων τριγώνων πλευράς 23 εκ περίπου Θα 

συνοδεύεται από τις αντίστοιχες ροδέλες και παξιμάδια για την στερέωση του  στον ιστό. 

Η όλη εξωτερική κατασκευή θα φοριέται επί του χαλύβδινου σιδηροσωλήνα και το μεταξύ τους διάστημα 

θα πληρούται από πολυουρεθάνη  ώστε η όλη κατασκευή να καθίσταται ανθεκτική σε κραδασμούς. Το 

χρώμα του  θα είναι μαύρο και δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται από UV ακτινοβολία , και γενικά ο ιστός δεν 

θα πρέπει να επηρεάζεται  

- από αλάτι και καυστικά υλικά 

- θα έχει αντοχή στη σκουριά 

- θα έχει αντοχή σε ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες  

Παρακάτω παραθέτουμε σχέδια και φωτογραφίες του ιστού. Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να δει 

την πραγματική εικόνα (το δείγμα πρέπει να συμφωνεί) του ιστού στα διάφορα μέρη του Δήμου Ρόδου στα 

οποία έχει τοποθετηθεί όπως για παράδειγμα στην οδό Ακτή Κανάρη της Ρόδου  ,στην πλατεία Αγίου 

Νικολάου της Ρόδου στην πλατεία της Τ.Κ. Γενναδίου, στην πλατεία της Τ.Κ. Απολακκιάς  κλπ.  
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29.  (117) Σιδηροιστός ύψους 9 μέτρων, θα είναι σχήματος πυραμίδας κανονικού οκταγώνου και είναι 

κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 4mm και συνεχόμενου μήκους 9m.Η εξωτερική διάμετρος 

του περιγεγραμμένου κύκλου στη βάση του ιστού θα είναι 174mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 65mm 

αντίστοιχα. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400X400X20mm 

καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 

10mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο καθέτων πλευρών 200mm  και100mm.Η 

πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή 178mm για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, 

καθώς και τέσσερις (4) οβάλ οπές για την διέλευση των αγκυρίων με διάμετρο κέντρων οπων 280mm  σε 

τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Μ24, με  

σπείρωμα καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερεις ήλοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με 

ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ' αυτούς γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των 

και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως των κατά την ενσωμάτωση τους μέσα 

στη βάση από σκυρόδεμα με διαστάσεις M24Χ750 .Ο ιστόςθα  φέρει σε απόσταση 60cm από τη βάση του 

οπή διαστάσεων 83X350mm για την τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από 

λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού, 

Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν 

θερμό 

 

30. (118) ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ 6,50m 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 6,50m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, τριών 

τμημάτων. Το πρώτο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 114mm  πάχους 3mm και 

μήκους 2500mm. Το δεύτερο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 89mm πάχους 3mm 

και μήκους 2000mm.Το τρίτο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 102mm πάχους 3mm 

και μήκους 2000mm ‘Οι συνδέσεις των ανωτέρω τμημάτων του ιστού θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένες 

από πιεστικό μηχάνημα ώστε η μεγαλύτερη διάμετρος να δεχθεί εφαρμοστά το άκρο της μικρότερης, όπου 

και εισέρχεται 100mm εντός αυτής.  Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 2000mm από το κάτω άκρο του του 

οπή διαστάσεων  

85 x 300mm για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γειώσεως, η οποία θα κλείνει με θυρίδα 

από έλασμα ίδιου πάχους στερεωμένη με ανοξείδωτο κλείστρο και σύστημα μεντεσέ ώστε να μην 

αποσπάται από τον ιστό. Η θυρίδα στην κλειστή θέση δεν θα προεξέχει του ιστού.   

Στην κορυφή θα φέρει ενσωματωμένο κυρτό βραχίονα διατομής Ø 60mm και μήκους 500mm για την 

τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος.  

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών, θα γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερμώ 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO1461 με ελάχιστο πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου 70 

μm (500gr/m
2
). Στην συνέχεια θα βάφεται ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα. 

 

31. (119) ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ 4,30m 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 4,30m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, δύο  

τμημάτων. Το πρώτο τμήμα μήκους 2,30m, θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου  

Ø 102mm και πάχους 3,0mm Το δεύτερο  τμήμα μήκους 2m, θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου 

Ø 76mm και πάχους 3,0mm. Η μεγαλύτερη διατομή θα συμπιέζεται εν ψυχρώ ώστε να δεχτεί εφαρμοστά 

την μικρότερη όπου και συγκολλάται στεγανά.  

Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 1300mm από το κάτω άκρο του του οπή διαστάσεων  

80 x 300mm για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γειώσεως, η οποία θα κλείνει με θυρίδα 

από έλασμα ίδιου πάχους στερεωμένη με ανοξείδωτο κλείστρο και σύστημα μεντεσέ ώστε να μην 

αποσπάται από τον ιστό. Η θυρίδα στην κλειστή θέση δεν θα προεξέχει του ιστού.   

Στην κορυφή θα φέρει σιδηροσωλήνα Ø 60mm για την τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος. 

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών θα γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερμώ 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO 1461 με ελάχιστο πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου 70 

μm (500gr/m
2
). Στη συνέχεια αφού λειανθεί προσεκτικά θα βάφεται ηλεκτροστατικά με πολυεστερικό 

πούδρα. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016), Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 158/2016 

(ΦΕΚ/Β/3698/16-11-2016)] 
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 

 

Ονομασία : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» 

Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

Ταχυδρομική διεύθυνση : Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών (1
ος

 όροφος) 

Αρμόδιος για πληροφορίες : 
Βασιλώττος Κ. 

Διακολιός Β. 

Τηλέφωνο : 22413-64613 

Fax : 22413-64614 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : 
basilottos@rhodes.gr 

diakolios@rhodes.gr 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.rhodes.gr  

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 

δημόσιας σύμβασης : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

CPV : 31681410-0 

Κωδικός διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ: 

 

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2017 

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)
29

: ………………………………………………………

…………………………………………………….... 

Ταχυδρομική διεύθυνση: ………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
30

 (Ονοματεπώνυμο): 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

..……………………………………………………… 

..……………………………………………………… 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
31

; 

[  ] Πολύ μικρή  [  ] Μικρή  [  ] 

Μεσαία 

                                                 
29 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει. 

30 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

31 Σημειώστε με το σύμβολο √. 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 

mailto:basilottos@rhodes.gr
mailto:diakolios@rhodes.gr
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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 :   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :   

Ημερομηνία γέννησης :   

Τόπος Γέννησης :   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :   

Ημερομηνία έκδοσης Ταυτότητας :   

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα :   

Ταχυδρομική διεύθυνση :   

Τηλέφωνο:   

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :   

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
32

, 2) δωροδοκία
3334

, 3) απάτη
35

, 4) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
36

, 5) νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
37

, 6) παιδική 

εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
38

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
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. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 
32 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). 

33 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
34 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). 

35 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. 

36 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. 

37 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”. 

38 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.". 
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
39

 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 (πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις) διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

….. 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
40

, στην Ελλάδα και 

στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

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): 

………………………………………………………

……………………………………… 

 

 

 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντων
41

, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

                                                 
39 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) 

40 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) 

41 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 
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Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με 

άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
42

; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

O οικονομικός φορέας : 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 

την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

Μέρος V: 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 είμαι σε θέση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της και κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν: 

Ρόδος 09/05/2017 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

Διακολιός Βασίλειος 

ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός 

  Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 

Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών 

 

 

Αλέξανδρος Μπεκιάρης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

                                                 
42 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016 
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για  την   Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α    Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε.  Καμείρου 
 

Ο Δήμαρχος Ρόδου 

Έχοντας υπ όψιν: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για <<δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ>> 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 <<ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις>>    

3. Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ.  

       114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

4. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

6. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 

λοιπές διατάξεις>> 

7. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 <<Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων>> 

8. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

9. Τις  αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης που έχουν  εκδοθεί. 

10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 στους  Κ.Α.  30-6662.0004.0004  του οποίου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση 70.000,00 €. 

11. Την υπ΄αριθμό ……./2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη 

και καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης   

 

Προκηρύσσει 

Τη διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά στην προμήθεια «Π Ρ Ο 

Μ Η Θ Ε Ι Α    Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε.  Καμείρου» (συνημμένος πίνακας) 

ενδεικτικού προϋπολογισμού  (70.000,00  €)  μαζί με το Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) και εφόσον 

πληρούνται τα κριτήρια των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο προμήθειας  

Η παρούσα αφορά τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων των 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και Δημοτικού Φωτισμού  της Δημοτικής Ενότητας 

Καμείρου. 

 

Άρθρο 2ο - Συμβατικά Στοιχεία  

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Τεχνικές προδιαγραφές 

δ.)  Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

 

Άρθρο 3ο - Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας 

α) Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά με το  Φ.Π.Α. στις  εβδομήντα 

χιλιάδες  ευρώ (70.000,00 €). 

β) Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2017 και Θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π. 

 

Άρθρο 4ο - Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού  

Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να    υποβάλουν 

προσφορά υποχρεωτικά  στο σύνολο των ειδών (συνημμένος πίνακας).  
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Άρθρο 5ο -  Δεκτοί στον διαγωνισμό 

    Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

 

Άρθρο 6ο - Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού : 

 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται. 

1)Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ), συμπληρωμένο σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄. 

o ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

o Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΤΕΥΔ. 

o Η ημερομηνία του ΤΕΥΔ πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  

o 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. 

 

2)Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 

εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 

προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα 

του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία 

και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 

δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό 

δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου. 

3)Υπεύθυνη δήλωση: 

- ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του 

Δήμου με δικά του έξοδα  

-ότι έλαβε γνώση όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  και των σχετικών με 

αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται. 

- για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

- ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση 

υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

- που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της επιχείρησης. 

 

Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους  υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης , βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο 

 Όλες οι ως άνω αναφερόμενες Δηλώσεις των Συμπληρωματικών Στοιχείων θα πρέπει να κατατεθούν όπως 

περιγράφονται, και να τοποθετηθούν στον φάκελο των  Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 

Κατά το σταδιο της κατακύρωσης μόνο ο μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται να υποβάλει 

εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη από 10 ούτε μεγαλύτερη από 20 ημέρες ) από την 

κοινοποίηση της ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  των άρθρων 73 και 74 του Ν. 

4412/2016 καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου 
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4) Πιστοποιητικά ISO 

Πιστοποιητικά ποιότητας ISO (Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) του κατασκευαστή για τους ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

 

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο Προσωρινός μειοδότης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) είναι τα εξής: 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας  και συγκεκριμένα για τα παρακάτω: 

A.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

B.  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

C.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

D.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (EE L 166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία 

ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

E. αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και όλα τα μέλη για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

Β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

Γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει η 

εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

Ε.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

Ε.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται 

χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ΣΤ.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας 

στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ΣΤ.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ΣΤ.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το 

Δήμο.  

ΣΤ.4 τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν ένδειξη CE  όπου αυτό απαιτείται. 

Ζ. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO του προμηθευτή 

 

 ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

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

 

  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

  α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες,  

 

   ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
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  α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

  β) Πιστοποιητικό ως παράγραφος 3 και 4 των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

 

   ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 

α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει στην ένωση,  

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  στους οποίους  μετέχουν και 

επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50% 

γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν  και κάθε άλλο 

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται  ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε 

φορά εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

Άρθρο 7ο -  Χρόνος & τόπος  καθώς και  τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών & 

Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την ………………. ημέρα ………………. και ώρα ………… 

π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να : 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών 

ή  

β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

Άρθρο 8o – Ισχύς των Προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για εξήντα (60) ημέρες. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη 

γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των προσφορών. 

 Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο μειοδότης δεν 

μπορεί να προβάλει καμία αξίωση. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

   

 Άρθρο 9
 
– Φάκελος Προσφορά  

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

Η μη τήρηση οποιονδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 

9.1  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο 

κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:    

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθεια και της  αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης  

3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντας  (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης, τηλέφωνο 

σταθερό, φάξ,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση, ΑΦ.Μ. κ.τ.λ.) 

 

9.2 Στον κάθε εσωτερικό φάκελο (και όχι μόνο στον εξωτερικό) που θα υποβληθεί, πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την   

     προμήθεια.  (Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

      2.  Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης 

 3.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 4. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης,    

     διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ). 
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9.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

9.3.1 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα όπου 

επιτρέπεται). Τα δικαιολογητικά αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  
9.3.2 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, ερωτηματολόγια, 

φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο, 

μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

9.3.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι 

δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη, με αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά θα ακολουθεί το μοτίβο των 

πινάκων που υπάρχουν στη μελέτη του διαγωνισμού. Όλα τα δημοπρατούμενα είδη θα πρέπει να 

αναγράφονται στην προσφορά με τη σειρά που τούτα δίδονται στη μελέτη του διαγωνισμού, ακόμη και αν 

ο συμμετέχων δεν δίνει προσφορά για όλα τα προϊόντα, αν τούτο προβλέπεται από τη διακήρυξη. 

9.3.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

4. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας, όπως αναλυτικά ορίζεται και 

ανωτέρω.  

 

5. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον  

προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει τις 

προσφορές και κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  μονογράφει και  σφραγίζει 

αυτήν. Η προσφορά  απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  καθιστούν  ασαφή  

κατά  τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  κατά  περίπτωση στην προσφορά 

αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα  τα οποία δεν  αποδέχεται. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους 

τους  διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών 

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική ταυτότητα, 

κλπ). 

Οι ανώνυμες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της στο 

διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το 

διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην 

Επιτροπή αυτοπροσώπως με ταυτότητα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει δείγματα επί ποινή αποκλεισμού για τα υλικά που έχουν την 

ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑ» στον πίνακα του προϋπολογισμού το αργότερο, μέχρι την προηγούμενη ημέρα από 

την ημέρα του διαγωνισμού. Οι προσφορές που θα κατατεθούν χωρίς να έχουν προσκομισθεί δείγματα την 

προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δεν θα γίνουν δεκτές. 

Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα ανωτέρω δικαιολογητικά  

 

Άρθρο 10ο -  Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 

α)   Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε - € -. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων  

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 

της διακήρυξης. 

β) Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη γ)  Προσφορά που θέτει όρο 

αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει 

με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, η είναι εσφαλμένη λογιστικά, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 
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Άρθρο 11ο -  Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία  Αποσφράγισης προσφορών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού  οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την  αρμόδια Επιτροπή ενώπιον των συμμετοχόντων στο Διαγωνισμό. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως 

εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

α)    Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος , μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα και 

η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην υπηρεσία. 

β)    Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση  της αξιολόγησης 

των λοιπών στοιχείων αυτής την ίδια ημέρα ή σε διαφορετική  ημερομηνία και ώρα που θα  γνωστοποιηθεί 

και  θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό τρεις  (3) 

τουλάχιστον  ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 

 

Άρθρο 12ο -  Αξιολόγηση Προσφορών 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής στο σύνολο των υλικών  όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές 

και στην περίπτωση που θα υπάρχουν ίδιές τιμές  ανάμεσα σε προμηθευτές θα διενεργείται κλήρωση με 

όρους που θα τεθούν από την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους 

προμηθευτές των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της διακήρυξης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από 

σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί ποινή 

αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 

 

Άρθρο 13ο -  Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού , με γνωμοδότηση του προς 

την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους. 

γ)   την διενέργεια κλήρωσης  μεταξύ ισοδύναμων προσφορων.  

δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου μπορεί ο 

διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς 

τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει 

αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

 

Άρθρο 14ο -  Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

 α)   Ενστάσεις κατά της διακήρυξης. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016  

Β) Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή προμηθευτή σε 

αυτόν Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016   

 

Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπερ 

του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην 

παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 15ο -  Υπογραφή Σύμβασης 

1. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του αποτελέσματος 

του διαγωνισμού. Υποχρεούται εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 

του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τους φορείς 

υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 

αυτών.  
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2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που 

με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και 

τουλάχιστον τα εξής : 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη .  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,  

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

θ. Τον τρόπο πληρωμής . 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα 

μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Δεν μπορεί 

να περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο  

 

Άρθρο 16ο -  Εγγυήσεις  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

 ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή  …… € παρέχεται δε με εγγυητική 

επιστολή πιστωτικών  ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα προς τούτο στην 

ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση καθώς και με έντοκα γραμμάτια  Δημοσίου. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από 

την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 17ο -  Παραλαβή 

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

  

Άρθρο 18ο -  Πληρωμή 

α) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με  την υποβολή του τιμολογίου και την σύνταξη του οριστικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής και αν ο Δήμος καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.   

β)  Ενδεικτικά αναφέρετε ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 

εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας και κατά περίπτωση εάν παραδίδετε τμηματικά Θα εκδίδεται 

τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το 

συνολικό ποσό. ( Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα υπόδειξη 

και θα λύση τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της προμήθειας) 

γ)  Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. 

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και προμηθευτή 

σύμβασης , θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 19ο -  Χρόνος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν ως εξής:  

μέσα σε χρόνο δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

Το 30 % των ειδών με αύξοντα αριθμό του προϋπολογισμού 1 εως107,112 εως 115. 

Το υπόλοιπο 70% μαζί με τα υπολειπόμενα είδη σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε 

περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 
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Άρθρο 20ο -  Γλώσσα 

α.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές 

προσφορές, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ. συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. 

β. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 

που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  

γ. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων,τα κατά περίπτωση ζητούμενα ISO,CE κτλ), είναι δυνατόν  να αναφέρονται και στην 

αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια, manual, datasheet, προσπέκτους κλπ, που 

συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγλλική γλώσσα. 

 Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο 

πρόσωπα 

 

Άρθρο 21ο -  Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει  στις  εγκαταστάσεις του Δήμου στη Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών. 

 

Άρθρο 22ο -  Διαφορές Διακήρυξης Νόμων. 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια  ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο υπερισχύει ο Ν. 4412/20166.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α    Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  ΜΜ ΠΟΣΟ ΤΙΜ ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 m 50 0,96 48,00 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 m 50 1,48 74,00 

3 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 m 50 1,00 50,00 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 m 50 1,57 78,50 

5 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 100 1,05 105,00 

6 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 m 100 1,55 155,00 

7 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 m 70 5,60 392,00 

8 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 m 200 4,60 920,00 

9 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 100 6,85 685,00 

10 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 m 30 2,51 75,30 

11 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 m 50 5,55 277,50 

12 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 m 50 8,78 439,00 

13 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 m 10 13,25 132,50 

14 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. 

μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 
m 

60 0,25 15,00 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. 

μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 
m 

60 0,40 24,00 

16 Αγωγός γυμνός χάλκινος 

πολύκλωνος 25 mm2 
m 

150 4,20 630,00 

17 Καλώδιο UTP 4' CAT 5 m 50 0,80 40,00 

18 Τηλεφωνικο δύο ζευγών 

πλακέ 
m 

50 0,50 25,00 

19 Λαμπτήρας LED A60 έως10 

W/E27  6500K 800 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

60 3,00 180,00 

20 Λαμπτήρας LED A60 έως10 τεμ 10 3,00 30,00 
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W/E27 4000K 800 lm 

τουλάχιστον  

21 Λαμπτήρας  οικονομίας   

21W-23W/E27 2700k-

6500k με προστατευτικό 

γυαλί 1400 lm τουλάχιστον 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

100 5,50 550,00 

22 Λαμπτήρας  led έως 

15W/E27 6500K  με 

προστατευτικό πρισματικό 

κάλυμα 1480 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

1000 10,00 10000,00 

23 Λαμπτήρας  led έως 

15W/E27 2700-3000K  με 

προστατευτικό πρισματικό 

κάλυμα 1480 lm 

τουλάχιστον 

τεμ 

200 10,00 2000,00 

24 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 

W/E27 6400K 3300 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

350 12,50 4375,00 

25 Λαμπτήρας  led  έως 7 

W/E14  6500Κ 600 lm 

τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

50 4,00 200,00 

26 Λαμπτήρας  led  7 W/E14 

2700Κ 600 lm τουλάχιστον  

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

30 4,00 120,00 

27 Λαμπτήρας  2 PL 18 W (δύο 

ακίδων) 4000Κ 
τεμ 

10 3,00 30,00 

28 Λαμτήρας φθορισμού 18W τεμ 20 1,35 27,00 

29 Λαμτήρας φθορισμού 36W  τεμ 30 1,70 51,00 

30 Λαμτήρας φθορισμού 58W  τεμ 20 2,41 48,20 

31 Λαμτήρας φθορισμού 

κυκλικός 22W 
τεμ 

5 4,00 20,00 

32 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής 

πίεσης 250 W/Ε40   

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

100 15,00 1500,00 

33 Λαμπτήρας LED έως 35W 

E27 (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 30,00 300,00 

34 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής 

πίεσης 70 W/Ε27 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

15 8,28 124,20 

35 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-

T 70W RX7s -24  
τεμ 

2 8,20 16,40 

36 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-

T 150 W RX7s -24  
τεμ 

5 8,20 41,00 

37 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-

T 250 W  
τεμ 

5 20,00 100,00 

38 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-

T 400 W  
τεμ 

10 24,00 240,00 

39 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-

T 1 KW  
τεμ 

5 85,00 425,00 

40 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-

T 2 KW   (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

5 162,00 810,00 

41 Λαμπτήρας  12V 42W  ΜR- τεμ 20 1,50 30,00 
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16 καρφωτά 

42 λαμπτηρας PL 26W τεμ 10 3,45 34,50 

43 λαμπτηρας LED GU10 6W 

6500K 500LM 
τεμ 

10 6,00 60,00 

44 Πυκνωτής προβολέα 1000 

W HQI 
τεμ 

5 6,00 30,00 

45 Πυκνωτής προβολέα 2000 

W HQI 
τεμ 

5 9,00 45,00 

46 Εκκινητής προβολέα 1000 

W HQI 
τεμ 

5 10,00 50,00 

47 Εκκινητής προβολέα 2000 

W HQI 
τεμ 

5 22,00 110,00 

48 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ 

Ε27 με σπειρωτό μεταλικό 

βίδωμα 1/8 

τεμ 

20 3,00 60,00 

49 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ 

Ε27 τύπου ΔΕΗ 

διαιρούμενα 

 

50 1,40 70,00 

50 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40 

τύπου  διαιρούμενα 
 

20 2,00 40,00 

51 Λυχνίες Ραγας LED τεμ 3 2,50 7,50 

52 Σύστημα έναυσης Pl 2x26W τεμ 2 22,00 44,00 

53 Ασφάλειες φυσίγγια 

NEOZET 35 Α με την βάση 

τους 

τεμ 

10 3,00 30,00 

54 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 

6KA 
τεμ 

15 5,00 75,00 

55 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 

6KA 
τεμ 

40 5,00 200,00 

56 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 

6KA 
τεμ 

40 5,00 200,00 

57 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 

6KA 
τεμ 

5 5,00 25,00 

58 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 

6KA 
τεμ 

10 5,00 50,00 

59 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 

6KA 
τεμ 

20 5,00 100,00 

60 Γυαλίνη ασφάλεια με 

ασφολειοθήκη καλωδίου  6 

Χ 30  8 Α 

τεμ 

30 1,60 48,00 

61 Ρευματοδότης ράγας τεμ 5 3,00 15,00 

62 Ρευματοδότης σούκο 

εντοιχισμένος 
 

5 2,50 12,50 

63 Ρευματοδότης σούκο 

εξωτερικός στεγανός 
 

10 3,50 35,00 

64 Πρίζα δικτύου 

εντοιχισμένος 
 

5 2,00 10,00 

65 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α τεμ 10 7,50 75,00 

66 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α τεμ 10 9,50 95,00 

67 Φωτοκύτταρο 16 Α τεμ 35 22,00 770,00 

68 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 

16 Α μονοφασικός 
τεμ 

5 24,00 120,00 
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69 Μετασχηματιστής 250 W 

για λαμπτήρα Νατρίου 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

25 19,00 475,00 

70 Μετασχηματιστής 400 W  1 25,00 25,00 

71 Eκκινητές 250 W 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

80 3,90 312,00 

72 Eκκινητές για λαμπτήρα 

φθορισμού 4-65 W 
τεμ 

50 0,45 22,50 

73 Μετασχηματιστής 125 W 

υδραργυρου 
τεμ 

5 10,00 50,00 

74 Μετασχηματιστής μετάλλων 

1000 W 
τεμ 

1 70,00 70,00 

75 Μετασχηματιστής μετάλλων 

2000 W 
τεμ 

1 100,00 100,00 

76 Μονωτικές ταινίες  τεμ 100 0,75 75,00 

77 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 

100 τεμ) 
τεμ 

15 3,00 45,00 

78 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 

100 τεμ) 
τεμ 

15 4,00 60,00 

79 κλέμες πλαστικές διατομής 

2,5 χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 1,50 15,00 

80 κλέμες πλαστικές διατομής 

6 χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 2,00 20,00 

81 κλέμες πλαστικές διατομής 

10 χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 2,40 24,00 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 

16 χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 4,00 40,00 

83 μούφες ρητίνης για GT Α2 τεμ 10 24,00 240,00 

84 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων κου 5 2,00 10,00 

85 Κουτιά διακλαδωσεων 

εξωτερικά στεγανά διαστ, 

110Χ110Χ74 

 

10 2,50 25,00 

86 Φωτοσωλήνας Φ13 

χρώματος 4000Κ 
τεμ 

200 2,10 420,00 

87 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  

(βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ 

βαρεου τύπου 

τεμ 

15 21,00 315,00 

88 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό 

εξωτερικού χώρου  δύο 

ανοιγματων 

τεμ 

2 390,00 780,00 

89 Πιλλαρ μικρό στεγανός 

εξωτερικού χώρου  ενός 

ανοίγματος 

τεμ 

2 300,00 600,00 

90 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 

24 θέσεων εξωτερικός 
τεμ 

1 24,00 24,00 

91 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 

36 θέσεων εξωτερικός 
τεμ 

1 29,00 29,00 

92 Ηλεκτρικός πίνακας 

χωνευτός 24 θέσεων 
τεμ 

1 22,00 22,00 

93 Ηλεκτρικός πίνακας 

χωνευτός 36 θέσεων 
τεμ 

1 26,00 26,00 

94 Πολυπριζα σούκο με 

διακόπτη και προστασία 
τεμ 

4 25,00 100,00 
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υπερτασεων 5 θεσεων 

(πλάγιες υποδοχές) 

95 Φις αρσενικο θυλικο τεμ 2 1,50 3,00 

96 Σωλήνας σπιράλ Φ50 τεμ 150 2,60 390,00 

97 Σωληνάρια σιλικόνης 

πολυουρεθάνης 
τεμ 

2 10,00 20,00 

98 Σωληνάρια σιλικόνης τεμ 10 5,00 50,00 

99 Ράβδοι θερμής σιλικόνης τεμ 30 1,00 30,00 

100 Φωτιστικά σώματα τύπου 

χελώνας προστασίας ΙΡ 44 
τεμ 

5 10,00 50,00 

101 προβολάκια LED ΙΡ 65 

10W 4000K 
τεμ 

5 20,00 100,00 

102 Φωττιστικό φθορισμού 

στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 

W 

τεμ 

10 24,00 240,00 

103 Προβολέας HQI 250 W 

στεγανός 
τεμ 

2 59,00 118,00 

104 Προβολέας led 50 W 

στεγανός (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

3 50,00 150,00 

105 Προβολέας led 100 W 

στεγανός 
τεμ 

7 100,00 700,00 

106 Προβολέας led 150W  τεμ 3 250,00 750,00 

107 Προβολέας led 400W 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

1 600,00 600,00 

108 Φωττιστικό σώμα Na 

E40/250 W για  βραχίονα .  

(ΔΕΙΓΜΑ)  

τεμ 

20 100,00 2000,00 

109 Φωττιστικό σώμα κορυφής 

τύπου ¨Αμφορέα"  με μάυρη 

βάση για το παραδοσιακό 

ιστό 

τεμ 

7 145,00 1015,00 

110 Φωττιστικό σώμα κορυφής 

τύπου ¨Παγόδα¨ με την 

βάση (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

84 95,00 7980,00 

111 Φωττιστικό σώμα βραχίονα 

τύπου led 80-90W 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

6 345,00 2070,00 

112 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 2 31,00 62,00 

113 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 5 28,00 140,00 

114 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 2 32,00 64,00 

115 Ρελέ μονοφασικό 25 Α τεμ 10 16,00 160,00 

116 Παραδοσιακός ιστός  υψους 

2,8μ για φωτιστικά κορυφής 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

10 670,00 6700,00 

117 ιστός τηλεσκοπικός 9 μέτρα τεμ 1 680,00 680,00 

118 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 

μέτρα 
τεμ 

1 380,00 380,00 

119 ιστός τηλεσκοπικός 4,30 

μέτρα 
τεμ 

1 280,00 280,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 56451,60 

   ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,01 

    ΜΕΡΙΚΟ 56451,61 
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ΣΥΝΟΛΟ 

    ΦΠΑ 24% 13548,39 

  
 

 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 70000,00 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Oλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα ανταποκρίνονται επί 

ποινή αποκλεισμού στις κάτωθι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές . Ο συμμετέχων οφείλει  να 

καταθέσει προσφορά υποχρεωτικά για όλα τα ζητούμενα είδη προσφορά που αφορά μέρος των ζητούμενων 

υλικών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία-απαιτήσεις στις τεχνικές 

προδιαγραφές ισχύουν και επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα τεχνικά 

φυλλάδια. Το αργότερο μέχρι μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην κατάθεση των δειγμάτων όπως αυτά αναφέρονται στο 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης  

Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δείγματα δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Τα ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια και τα περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά ποιότητας 

μπορούν να προσκομιστούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 

3 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 

5 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 

6 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 

7 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 

8 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 

9 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 

10 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 

11 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 

12 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 

13 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 

14 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 

1,5 mm2 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 

2,5 mm2 

16 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 

mm2 

17 Καλώδιο UTP 4' CAT 5 

18 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ 

19 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  

6500K 800 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

20 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27 

4000K 800 lm τουλάχιστον  

21 Λαμπτήρας  οικονομίας   21W-23W/E27 

2700k-6500k με προστατευτικό γυαλί 

1400 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

22 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 6500K  με 

προστατευτικό πρισματικό κάλυμα 1480 

lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

23 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 2700-

3000K  με προστατευτικό πρισματικό 

κάλυμα 1480 lm τουλάχιστον 
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24 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 W/E27 

6400K 3300 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

25 Λαμπτήρας  led  έως 7W/E14  6500Κ 600 

lm τουλάχιστον  σφαιρικός (ΔΕΙΓΜΑ) 

26 Λαμπτήρας  led  7W/E14 2700Κ 600 lm 

τουλάχιστον κερί (ΔΕΙΓΜΑ) 

27 Λαμπτήρας  2 PL 18 W (δύο ακίδων) 

4000Κ 

28 Λαμτήρας φθορισμού 18W 

29 Λαμτήρας φθορισμού 36W  

30 Λαμτήρας φθορισμού 58W  

31 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 22W 

32 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 

W/Ε40   (ΔΕΙΓΜΑ) 

33 Λαμπτήρας LED έως 35W E27 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

34 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 

W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 

35 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 70W RX7s-

24  

36 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W 

RX7s -24  

37 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  

38 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  

39 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW  

40 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   

(ΔΕΙΓΜΑ) 

41 Λαμπτήρας  12V 42W  ΜR-16 καρφωτά 

42 λαμπτηρας PL 26W 

43 λαμπτηρας LED GU10 6W 6500K 500LM 

44 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI 

45 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI 

46 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI 

47 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI 

48 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με 

σπειρωτό μεταλικό βίδωμα 1/8 

49 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 τύπου ΔΕΗ 

διαιρούμενα 

50 Ντουικ πορσελάνης  Ε40 

51 Λυχνίες Ραγας LED 

52 Σύστημα έναυσης Pl 2x26W 

53 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την 

βάση τους 

54 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA 

55 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA 

56 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA 

57 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA 

58 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA 

59 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA 

60 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη 

καλωδίου  6 Χ 30  8 Α 

61 Ρευματοδότης ράγας 

62 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος 

63 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός 

64 Πρίζα δικτύου εντοιχισμένος 
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65 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α 

66 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α 

67 Φωτοκύτταρο 16 Α 

68 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α 

μονοφασικός 

69 Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα 

Νατρίου (ΔΕΙΓΜΑ) 

70 Μετασχηματιστής 400 W 

71 Eκκινητές 250 W (ΔΕΙΓΜΑ) 

72 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W 

73 Μετασχηματιστής 125 W υδραργυρου 

74 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W 

75 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W 

76 Μονωτικές ταινίες  

77 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

78 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

79 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 

θέσεων 

80 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων 

81 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 

θέσεων 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 

θέσεων 

83 μούφες ρητίνης για GT Α2 

84 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων 

85 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά 

διαστ, 110Χ110Χ74 

86 Φωτοσωλήνας Φ13 χρώματος 4000Κ 

87 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  

(βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ βαρεου τύπου 

88 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού 

χώρου  δύο ανοιγματων 

89 Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού 

χώρου  ενός ανοίγματος 

90 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 24 θέσεων 

εξωτερικός 

91 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 36 θέσεων 

εξωτερικός 

92 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 24 θέσεων 

93 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 36 θέσεων 

94 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και 

προστασία υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες 

υποδοχές) 

95 Φις αρσενικο θυλικο 

96 Σωλήνας σπιράλ Φ50 

97 Σωληνάρια σιλικόνης πολυουρεθάνης 

98 Σωληνάρια σιλικόνης 

99 Ράβδοι θερμής σιλικόνης 

100 Φωτιστικά σώματα τύπου χελώνας 

προστασίας ΙΡ 44 

101 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000K 

102 Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με 

κάλυμμα 2Χ36 W 

103 Προβολέας HQI 250 W στεγανός 

104 Προβολέας led 50 W στεγανός (ΔΕΙΓΜΑ) 
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105 Προβολέας led 100 W στεγανός 

106 Προβολέας led 150W  

107 Προβολέας led 400W (ΔΕΙΓΜΑ) 

108 Φωττιστικό σώμα Na E40/250 W για  

βραχίονα .  (ΔΕΙΓΜΑ)  

109 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου 

¨Αμφορέα"  με μάυρη βάση για το 

παραδοσιακό ιστό 

110 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου 

¨Παγόδα¨ με την βάση (ΔΕΙΓΜΑ) 

111 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 80-

90W (ΔΕΙΓΜΑ) 

112 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W 

113 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W 

114 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W 

115 Ρελέ μονοφασικό 25 Α 

116 Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για 

φωτιστικά κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 

117 ιστός τηλεσκοπικός 9 μέτρα 

118 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μέτρα 

119 ιστός τηλεσκοπικός 4,30 μέτρα 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Μέσα στην παρένθεση οι αύξοντες αριθμοί του πιο πάνω πίνακα)  

 

1. (19) Λαμπτήρας  LED έως 10W E27 

-    Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 6500Κ 

 

2. (20) Λαμπτήρας  LED έως 10W E27 

-    Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 4000Κ  

 

3. (21) Λαμπτήρες 21W-23W 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό 

χώρο με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα τύπου SL το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον 

λαμπτήρα  

- 2700-6500Κ  

- 230V AC.  

- ≥1400lm   

- RA≥82(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α,  

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας.  

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg  

- θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C 

    Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προσκομισθεί επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό από επίσημο φορέα 

στο οποίο θα αποδεικνύονται  σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές τα φωτομετρικά στοιχεία του 

ανωτέρω λαμπτήρα.  

 

4. (22-23) Λαμπτήρες 15 W τύπου led 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε 

εξωτερικό χώρο με προστατευτικό περίβλημα πρισματικό τύπου SL το οποίο δεν θα είναι δυνατό να 

αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  
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- Ψυχρού φωτός  

- 230V AC.  

- ≥1480lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α 

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

 

5. (24) Λαμπτήρας 55W spiral  

- Ψυχρού φωτός  

- ≥3300 lumen   

- διάρκεια ζωής 12.000 ώρες κατ΄ ελάχιστο 

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και  

- θερμοκρασία  λειτουργίας -30°C/45°C 

 

6. (25) Λαμπτήρας  LED έως 7W E14 

     Tύπος λαμπτήρα ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄  ελάχιστο  

- 6500Κ 

 

7. (26) Λαμπτήρας  LED έως 7W E14 

     Tύπος λαμπτήρα ΚΕΡΙ 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 2700Κ 

 

8. (32) Λαμπτήρας 250w Ε40 Nατρίου  

- ≥32000 h  

- ≥31000 lumen  

 

9. (33) Λαμπτήρες  έως 35 W τύπου led  E27.  

- 3000-6500Κ περίπου (ΑΧΛΑΔΩΤΗ ΜΟΡΦΗ) 

-   ≥300° 

- 230V AC.  

- ≥3500 και απόδοση ≥110 lm/w  

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α+  

- διάρκεια ζωής 40.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 98% μετά τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργία 

 

10. (34) Λαμπτήρας 70w Ε27 Nατρίου 

 - ≥28000 h  κατ΄  ελάχιστο  ενσωματωμένος εκκινητής 

- ≥5500 lumen  

 

11. (35) Λαμπτήρας 70w hqi δυο άκρων  

- ≥15000 h  

- 4200k περίπου 

- ≥6500 lumen 

 

12. (36) Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων  

- ≥15000 h   

- 4200k περίπου 

- ≥14000 lumen 

13. (37) Λαμπτήρας 250w hqi Ε40 

- ≥12000 h  

- 4200k περίπου 
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- ≥20000 lumen 

 

14. (38) Λαμπτήρας 400w hqi Ε40 

- ≥12000 h  

- ≥4200k περίπου 

- ≥40000 lumen 

 

15. (39) Λαμπτήρας 1000w ΗQI Ε40  

- ≥ 5.000 ώρες   

- ≥ 70.000 lumen  

- 4000-5000Κ 

 

16. (40) Λαμπτήρας 2000w ΗQI Ε40  

- ≥ 5.000 ώρες   

- ≥ 240.000 lumen  

- 4000-5000Κ 

 

17. (88) Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 

cm,  Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα 

είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

 

18. (89) Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 . 

Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα είναι 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

 

19.  (103) Προβολέας  αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W. 

 Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο 

ηλεκτροστατικά, με πολυεστερική πούδρα, αντοχής κρούσης τουλάχιστον ΙΚ07. Ο ανταυγαστήρας θα είναι 

κατασκευασμένος από σφυρίλατο ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, ασύμμετρης ευρείας 

δέσμης. Το γυαλί προστασίας θα είναι θερμοανθεκτικό - πυρίμαχο, εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο θα 

αποτελεί κατά προτίμηση και κάλυμα των οργάνων έναυσης και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο βαθμός 

στεγανότητας θα είναι τουλάχιστον IP65 και θα επιτυγχάνεται μέσω λάστιχου σιλικόνης που θα βρίσκεται 

μεταξύ του σώματος του προβολέα και του γυαλιού.  Το άνοιγμα του προβολέα για επισκευή ή αλλαγή του 

λαμπτήρα, θα γίνεται μέσω κλίπς. Ο προβολέας θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα για την λειτουργία 

της λάμπας καθώς και εκινητή αυτοδιακοπτόμενο. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο 

λαμπτήρας του. 

 

20. (104) Προβολέας led 50W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65 . 

 

21. (105) Προβολέας led 100W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65. 

 

22. (106) Προβολέας led 150W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65. 

 

23. (107) Προβολέας led 400W 

Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD ,To σώμα θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με 

ανοξείδωτες εξωτερικές βίδες, θα φέρει ειδικό σύστημα στερέωσης για την οριζόντια τοποθέτηση του σε 

προτεινόμενο ύψος 10-15 μέτρων, θα χρησιμοποιεί light lumen chip απόδοσης 145  lm/w και τροφοδοτικό 

400w με μεγάλη πραγματική φωτιστική απόδοση 110lm/w και σύνολο 44000 lm o φακός των οποίων 
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εξασφαλίζει ευρεία κατανομή φωτισμού ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία κατά την έκθεση σε υπεριώδη 

ακτινοβολία ως ΕΝ 6247:2008 που αποδεικνύεται από IESNA LM-80 TEST REPORT και από πολικό 

διάγραμμα που συνοδεύει το φωτιστικό προβολέα.Η τελική του ισχύ είναι 400w        και η απόδοση μετά 

τις οπτικές και θερμικές απώλειες είναι 110 lm ανά watt.H θερμοκρασία χρώματος θα είναι 

4000Κ,συντελεστής ισχύος θα  >0,95 ,ο δείκτης  χρωματικής απόδοσης Ra >=85,δείκτης στεγανότητας 

IP65,η ψύξη της  ηλεκτρικής μονάδας θα  γίνεται με ψύκτρες αλουμινίου  εκ κατασκευής και χωρίς χρήση 

ηλεκτρικού ανεμιστήρα. 

O χώρος της ηλεκτρικής μονάδας δεν είναι ενιαίος με την φωτιστική με ηλεκτρική προστασία κλάσης 

μόνωσης ΙΙ, προκαλωδιομένο   με ειδική διάταξη που προστατεύει τα led από διακυμάνσεις της ηλεκτρικής  

τάσης και τα ρεύματα αιχμής καθώς και από την θερμοκρασία λειτουργίας την οποία διατηρεί σε χαμηλό 

επίπεδο,με κυκλώματα των led σε  σύνδεση bybass για ομαλή λειτουργία των υπολοίπων αν παρουσιαστεί 

βλάβη σε ένα lumen chip.Το φωτιστικό θα  έιναι κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

μεταξύ -30 εως +60 oC χωρίς την αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων και χωρίς την δυσμενή 

επίδραση στον χρόνο ζωής των οργάνων τους. Θα φέρει σήμανση CE . Θα προσκομιστεί ελληνικά η 

αγγλικά ISO 90012008 ,ISO 14001 του εργοστασίου κατασκεύης και έγγραφη βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή-αντιπρόσωπο –εισαγωγέα των ανωτέρω προβολέων ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

 

24. (108) Φωτιστικό βραχίονα 250W Na 

Το σώμα θα αποτελείται απο ενιαίο χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου DIN-226 βαμμένο εξωτερικά με 

σφυρίλατη βαφή φούρνου, χρώματος γκρί και εσωτερικά με πολυεστερική πούδρα λευκή.  

α) Ο χώρος του λαμπτήρος, θα περιλαμβάνει πλευρικά κάτοπτρα απο καθαρό αλουμίνιο 99,9%, χημικά 

ανοδειώμενα για πρόσθετη προστασία τα οποία θα  έχουν την δυνατότητα μετατόπισης για πλήρη απόδοση 

φωτισμού. Λυχνολαβή πορσελάνης Ε-40. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας του 

με διάρκεια ζωής ≥50000 ώρες άμεσης επανέναυσης .Ο ανωτέρω χώρος θα καλύπτεται με πλαστικό 

πολυκαρβονικό κάλυμμα  πολύ ανθεκτικό στις μηχανικές καταπονήσεις. και θα στηρίζεται στο κυρίως 

σώμα με μάνταλο μεταξύ του κυρίως σώματος και του πλαστικού καλύμματος θα εξασφαλίζεται 

στεγανότητα ΙΡ-44. 

β)Ο χώρος των οργάνων θα περιλαμβάνει στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διόρθωσης συνημίτονου, 

εκκινητή αυτοδιακοπτόμενο, κλέμμασφαλεια με γυάλινη ασφάλεια καθώς και την απαραίτητη καλωδίωση 

.Ο ανωτέρω χώρος να εξασφαλίζει στεγανότητα IP-23. 

Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ακόλουθα ΕΝ ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-

1, ΕΝ 60598-2-3 θα είναι κλάσης μόνωσης ΙΙ. 

 

25. (109) Φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση  

Το φωτιστικό σωμα θα είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό χρώματος λευκού και θα έχει τις παρακάτω 

διαστάσεις όπως φαίνονται στο σχέδιο. 

A=390 

C=185 

B=218 

F=615 

Η βάση τοποθέτησης του φωτιστικού θα φέρει ντουί Ε27 και θα είναι από πολυκαρμπονικό υλικό  μαύρου 

χρώματος  ικανών διαστάσεων  για προσαρμογή στο φωτιστικό σώμα. 
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26. (110) Φωτιστικό  σώμα (τύπου παγόδα)  για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το 

πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα 

έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και 

κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι 

σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το 

κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. 

Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα 

κλείνει με κλίπ ή βίδα. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. 

Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. 

Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο)     

άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των 

τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές. Η βάση του φωτιστικού 

σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω 

βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε 

σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω 

μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να 

τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα με ντουϊ Ε27 η σύνδεση του φωτιστικού θα 

γίνεται μέσω κλέμμας και θα υπάρχει αντίστοιχος σφικτήρας για το καλώδιο παροχής. Το φωτιστικό πρέπει 

να έχει βαθμό προστασίας IP 44  

 

27. (111) Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80- 90 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο 

ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C, χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών 

τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους . 

Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

-   Θα είναι τύπου led  

-   Απόδοση ≥110/lm/w 

-   ΙΡ Βαθμός προστασίας  ≥ΙΡ65 

-   ΙΚ 08 

-   Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000Κ RA>85(CRI) 

-   Τάση/Συχνότητα : 100-240 V/50-60 Hz 

-   Βάρος μέγιστο περίπου 6 Κιλά 

-   Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ 60-70 

Θα προσκομισθούν στα ελληνικά ή στα αγγλικά επί ποινή αποκλεισμού δοκιμές των LED σύμφωνα με την 

πιστοποιημένη μέθοδο IESNA LM-80, πιστοποιητικό CE ,πιστοποιητικά ΕΝ 60598-1-2-3 ή πιστοποίηση 

κατά ΕΝΕC, πλήρη φωτομετρικά στοιχεία (καμπύλες φωτεινότητας,ISOCANDELA κτλ),ISO 9001 και 

ISO 14001 του εργοστασίου και έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή-αντιπρόσωπο –εισαγωγέα των 

ανωτέρω φωτιστικών  ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

 

28. (116) Παραδοσιακός ιστός  
Παραδοσιακός  ιστός  ύψους 2,8  μ περίπου, για μονό φωτιστικό σώμα, στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το 

φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση όπως έχει περιγράφεται στην τεχνική μελέτη, ο λαμπτήρας 

έως 35 W τύπου led  E27 όπως έχει περιγράφει , το ακροκιβώτιο και το αγκύριο πάκτωσης. 

Αναλυτικά ο ιστός θα αποτελείται από τα εξής τμήματα. 

α)εσωτερικά θα φέρει χαλύβδινο γαλβανισμένο εν θερμώ σιδηροσωλήνα ύψους 2,70 μ. περίπου διαμέτρου 

περίπου Φ 120 με βάση έδρασης διαμέτρου Φ 300 και ύψους 11 εκατοστά περίπου .  

β) Εξωτερικά θα καλύπτεται από πλαστικό και θα αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα είναι  

διαμέτρου Φ 160 μήκους 72 εκ περίπου ,το δεύτερο τμήμα θα είναι διαμέτρου  Φ 120 μήκους 72 εκ 

περίπου , το τρίτο τμήμα θα είναι διαμέτρου Φ 90 123 εκ περίπου στις αλλαγές διατομών θα υπάρχει 

διακοσμητικό ανάγλυφο σχέδιο σκαλισμένο σε μορφή φλόγας στην κορυφή θα υπάρχει κατάλληλη 

συστολή Φ60 μήκους 6-7 εκ περίπου για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κορυφής τύπου αμφορέα . 

 Σε ύψος περίπου 30 εκ. από τη βάση του ιστού θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 410Χ110 mm 

περίπου εσωτερικά της οποίας θα υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για  ακροκιβώτιο ηλεκτρικής 

συνδεσμολογίας με βαθμό προστασία ΙΡ 54 

500/250V 80/16A μήκους 26εκ περίπου CLASS II  . 
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Αγκύριο πάκτωσης το οποίο θα αποτελείται από τρείς βέργες 80 εκ περίπου με κατάλληλο σπείρωμα , οι 

οποίες θα είναι συγκολημμένες στις κορυφές τριών   ισόπλευρων τριγώνων πλευράς 23 εκ περίπου Θα 

συνοδεύεται από τις αντίστοιχες ροδέλες και παξιμάδια για την στερέωση του  στον ιστό. 

Η όλη εξωτερική κατασκευή θα φοριέται επί του χαλύβδινου σιδηροσωλήνα και το μεταξύ τους διάστημα 

θα πληρούται από πολυουρεθάνη  ώστε η όλη κατασκευή να καθίσταται ανθεκτική σε κραδασμούς. Το 

χρώμα του  θα είναι μαύρο και δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται από UV ακτινοβολία , και γενικά ο ιστός δεν 

θα πρέπει να επηρεάζεται 

- από αλάτι και καυστικά υλικά 

- θα έχει αντοχή στη σκουριά 

- θα έχει αντοχή σε ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες  

Παρακάτω παραθέτουμε σχέδια και φωτογραφίες του ιστού. Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να δει 

την πραγματική εικόνα (το δείγμα πρέπει να συμφωνεί) του ιστού στα διάφορα μέρη του Δήμου Ρόδου στα 

οποία έχει τοποθετηθεί όπως για παράδειγμα στην οδό Ακτή Κανάρη της Ρόδου  ,στην πλατεία Αγίου 

Νικολάου της Ρόδου στην πλατεία της Τ.Κ. Γενναδίου, στην πλατεία της Τ.Κ. Απολακκιάς  κλπ.  

  

    
 

29.  (117) Σιδηροιστός ύψους 9 μέτρων, θα είναι σχήματος πυραμίδας κανονικού οκταγώνου και είναι 

κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 4mm και συνεχόμενου μήκους 9m.Η εξωτερική διάμετρος 

του περιγεγραμμένου κύκλου στη βάση του ιστού θα είναι 174mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 65mm 

αντίστοιχα. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400X400X20mm 

καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 

10mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο καθέτων πλευρών 200mm  και100mm.Η 

πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή 178mm για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, 

καθώς και τέσσερις (4) οβάλ οπές για την διέλευση των αγκυρίων με διάμετρο κέντρων οπων 280mm  σε 

τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Μ24, με  

σπείρωμα καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερεις ήλοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με 

ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ' αυτούς γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των 
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και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως των κατά την ενσωμάτωση τους μέσα 

στη βάση από σκυρόδεμα με διαστάσεις M24Χ750 .Ο ιστόςθα  φέρει σε απόσταση 60cm από τη βάση του 

οπή διαστάσεων 83X350mm για την τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από 

λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού, 

Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν 

θερμό 

 

30. (118) ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ 6,50m 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 6,50m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, τριών 

τμημάτων. Το πρώτο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 114mm  πάχους 3mm και 

μήκους 2500mm. Το δεύτερο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 89mm πάχους 3mm 

και μήκους 2000mm.Το τρίτο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 102mm πάχους 3mm 

και μήκους 2000mm ‘Οι συνδέσεις των ανωτέρω τμημάτων του ιστού θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένες 

από πιεστικό μηχάνημα ώστε η μεγαλύτερη διάμετρος να δεχθεί εφαρμοστά το άκρο της μικρότερης, όπου 

και εισέρχεται 100mm εντός αυτής.  Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 2000mm από το κάτω άκρο του του 

οπή διαστάσεων  

85 x 300mm για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γειώσεως, η οποία θα κλείνει με θυρίδα 

από έλασμα ίδιου πάχους στερεωμένη με ανοξείδωτο κλείστρο και σύστημα μεντεσέ ώστε να μην 

αποσπάται από τον ιστό. Η θυρίδα στην κλειστή θέση δεν θα προεξέχει του ιστού.   

Στην κορυφή θα φέρει ενσωματωμένο κυρτό βραχίονα διατομής Ø 60mm και μήκους 500mm για την 

τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος.  

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών, θα γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερμώ 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO1461 με ελάχιστο πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου 70 

μm (500gr/m
2
). Στην συνέχεια θα βάφεται ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα. 

 

31. (119) ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ 4,30m 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 4,30m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, δύο  

τμημάτων. Το πρώτο τμήμα μήκους 2,30m, θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου  

Ø 102mm και πάχους 3,0mm Το δεύτερο  τμήμα μήκους 2m, θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου 

Ø 76mm και πάχους 3,0mm. Η μεγαλύτερη διατομή θα συμπιέζεται εν ψυχρώ ώστε να δεχτεί εφαρμοστά 

την μικρότερη όπου και συγκολλάται στεγανά.  

Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 1300mm από το κάτω άκρο του του οπή διαστάσεων  

80 x 300mm για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γειώσεως, η οποία θα κλείνει με θυρίδα 

από έλασμα ίδιου πάχους στερεωμένη με ανοξείδωτο κλείστρο και σύστημα μεντεσέ ώστε να μην 

αποσπάται από τον ιστό. Η θυρίδα στην κλειστή θέση δεν θα προεξέχει του ιστού.   

Στην κορυφή θα φέρει σιδηροσωλήνα Ø 60mm για την τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος. 

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών θα γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερμώ 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO 1461 με ελάχιστο πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου 70 

μm (500gr/m
2
). Στη συνέχεια αφού λειανθεί προσεκτικά θα βάφεται ηλεκτροστατικά με πολυεστερικό 

πούδρα. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016), Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 158/2016 

(ΦΕΚ/Β/3698/16-11-2016)] 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 

Ονομασία : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» 

Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

Ταχυδρομική διεύθυνση : Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών (1
ος

 όροφος) 

Αρμόδιος για πληροφορίες : 
Βασιλώττος Κ. 

Διακολιός Β. 

Τηλέφωνο : 22413-64613 
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Fax : 22413-64614 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : 
basilottos@rhodes.gr 

diakolios@rhodes.gr 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.rhodes.gr  

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 

δημόσιας σύμβασης : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

CPV : 31681410-0 

Κωδικός διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ: 

 

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2017 

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)
43

: …………………………………………………………

………………………………………………………. 

Ταχυδρομική διεύθυνση: …………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
44

 (Ονοματεπώνυμο): 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

..………………………………………………………

……………………………………………………….. 

..………………………………………………………

………………………………………………………. 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
45

; 

[  ] Πολύ μικρή  [  ] Μικρή  [  ] 

Μεσαία 

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 :   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

                                                 
43 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει. 

44 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

45 Σημειώστε με το σύμβολο √. 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. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

mailto:basilottos@rhodes.gr
mailto:diakolios@rhodes.gr
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Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :   

Ημερομηνία γέννησης :   

Τόπος Γέννησης :   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :   

Ημερομηνία έκδοσης Ταυτότητας :   

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα :   

Ταχυδρομική διεύθυνση :   

Τηλέφωνο:   

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :   

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
46

, 2) δωροδοκία
4748

, 3) απάτη
49

, 4) τρομοκρατικά εγκλήματα 

ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
50

, 5) νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
51

, 6) παιδική εργασία και άλλες 

μορφές εμπορίας ανθρώπων
52

 
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
53

 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 (πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις) διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

….. 

                                                 
46 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). 

47 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
48 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). 

49 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. 

50 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. 

51 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”. 

52 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.". 

53 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) 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
54

, στην Ελλάδα και 

στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

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): 

…………………………………………………………

…………………………………… 

 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντων
55

, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με 

αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή 

έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης
56

; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

O οικονομικός φορέας : 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

                                                 
54 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) 

55 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 

56 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016 
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γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή 

την ανάθεση;  

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 

την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος V: 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 είμαι σε θέση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της και κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν : 

 

Ρόδος 09/05/2017 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

Διακολιός Βασίλειος 

ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός 

  Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

 

 

Αλέξανδρος Μπεκιάρης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για  την   Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α    Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε.  Αταβύρου 

 Ο Δήμαρχος Ρόδου 

Έχοντας υπ όψιν : 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για <<δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ>> 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 << ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις >>    

3. Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ.  

       114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

4. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 
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5. Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

6. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 

λοιπές διατάξεις>> 

7. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 <<Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων>> 

8. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

9. Τις  αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης που έχουν  εκδοθεί. 

10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 στους  Κ.Α.  30-6662.0004.0005  του οποίου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση 70.000,00 €. 

11. Την υπ΄αριθμό ……./2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη 

και καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης   

 

Προκηρύσσει 

Τη διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά στην προμήθεια «Π Ρ 

Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε.  Αταβύρου» (συνημμένος πίνακας) 

ενδεικτικού προϋπολογισμού  (70.000,00  €)  μαζί με το Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) και εφόσον 

πληρούνται τα κριτήρια των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο προμήθειας  

Η παρούσα αφορά τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων των 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και Δημοτικού Φωτισμού  της Δημοτικής Ενότητας 

Αταβύρου. 

 

Άρθρο 2ο - Συμβατικά Στοιχεία  

    Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Τεχνικές προδιαγραφές 

δ.)  Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

 

Άρθρο 3ο - Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας 

α) Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά με το  Φ.Π.Α. στις  εβδομήντα 

χιλιάδες  ευρώ (70.000,00 €). 

β) Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2017 και Θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π. 

 

Άρθρο 4ο - Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού  

Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να    υποβάλουν 

προσφορά υποχρεωτικά  στο σύνολο των ειδών (συνημμένος πίνακας).  

 

Άρθρο 5ο -  Δεκτοί στον διαγωνισμό 

    Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

 

Άρθρο 6ο - Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού : 

 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται. 

1)Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ), συμπληρωμένο σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄. 

o ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

o Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΤΕΥΔ. 
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o Η ημερομηνία του ΤΕΥΔ πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  

o 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. 

 

2)Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 

εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 

προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα 

του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία 

και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 

δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό 

δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου. 

3)Υπεύθυνη δήλωση: 

- ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του 

Δήμου με δικά του έξοδα  

-ότι έλαβε γνώση όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  και των σχετικών με 

αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται. 

- για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

- ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση 

υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

- που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της επιχείρησης. 

 

Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους  υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης , βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο 

 Όλες οι ως άνω αναφερόμενες Δηλώσεις των Συμπληρωματικών Στοιχείων θα πρέπει να κατατεθούν όπως 

περιγράφονται, και να τοποθετηθούν στον φάκελο των  Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 

Κατά το σταδιο της κατακύρωσης μόνο ο μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται να υποβάλει 

εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη από 10 ούτε μεγαλύτερη από 20 ημέρες ) από την 

κοινοποίηση της ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  των άρθρων 73 και 74 του Ν. 

4412/2016 καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου 

 

4) Πιστοποιητικά ISO 

Πιστοποιητικά ποιότητας ISO (Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) του κατασκευαστή για τους ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

 

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο Προσωρινός μειοδότης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) είναι τα εξής: 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας  και συγκεκριμένα για τα παρακάτω: 

A.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 
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B.  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

C.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

D.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (EE L 166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία 

ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

E. αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και όλα τα μέλη για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

Β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

Γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει η 

εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

Ε.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

Ε.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται 

χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ΣΤ.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας 

στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ΣΤ.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ΣΤ.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το 

Δήμο.  

ΣΤ.4 τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν ένδειξη CE  όπου αυτό απαιτείται. 

Ζ. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO του προμηθευτή 

 

ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

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

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες,  

 

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

β)   Πιστοποιητικό ως παράγραφος 3 και 4 των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει στην ένωση,  

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  στους οποίους  μετέχουν και 

επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50% 

 γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο 

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται  ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε 

φορά εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 
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Άρθρο 7ο -  Χρόνος & τόπος  καθώς και  τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών & 

Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την ………………. ημέρα ………………. και ώρα ………… 

π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να : 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών 

ή  

β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

Άρθρο 8o – Ισχύς των Προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για εξήντα (60) ημέρες. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη 

γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των προσφορών. 

 Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο μειοδότης δεν 

μπορεί να προβάλει καμία αξίωση. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

   

 Άρθρο 9
 
– Φάκελος Προσφορά  

    Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

  Η μη τήρηση οποιονδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 

9.1  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο 

κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:    

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθεια και της  αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης  

3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντας  (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης, τηλέφωνο 

σταθερό, φάξ,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , διεύθυνση, ΑΦ.Μ. κ.τ.λ.) 

 

9.2 Στον κάθε εσωτερικό φάκελο (και όχι μόνο στον εξωτερικό) που θα υποβληθεί, πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

2.  Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης 

3.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, 

τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ). 

 

9.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

9.3.1 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα όπου 

επιτρέπεται). Τα δικαιολογητικά αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  
9.3.2 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, ερωτηματολόγια, 

φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο, 

μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

9.3.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι 

δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη, με αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά θα ακολουθεί το μοτίβο των 

πινάκων που υπάρχουν στη μελέτη του διαγωνισμού. Όλα τα δημοπρατούμενα είδη θα πρέπει να 
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αναγράφονται στην προσφορά με τη σειρά που τούτα δίδονται στη μελέτη του διαγωνισμού, ακόμη και αν 

ο συμμετέχων δεν δίνει προσφορά για όλα τα προϊόντα, αν τούτο προβλέπεται από τη διακήρυξη. 

9.3.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

4. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας, όπως αναλυτικά ορίζεται και 

ανωτέρω.  

 

5. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον  

προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει τις 

προσφορές και κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  μονογράφει και  σφραγίζει 

αυτήν. Η προσφορά  απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  καθιστούν  ασαφή  

κατά  τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  κατά  περίπτωση στην προσφορά 

αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα  τα οποία δεν  αποδέχεται. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους 

τους  διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών 

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική ταυτότητα, 

κλπ). 

Οι ανώνυμες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της στο 

διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το 

διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην 

Επιτροπή αυτοπροσώπως με ταυτότητα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει δείγματα επί ποινή αποκλεισμού για τα υλικά που έχουν την 

ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑ» στον πίνακα του προϋπολογισμού το αργότερο, μέχρι την προηγούμενη ημέρα από 

την ημέρα του διαγωνισμού. Οι προσφορές που θα κατατεθούν χωρίς να έχουν προσκομισθεί δείγματα την 

προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δεν θα γίνουν δεκτές. 

Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα ανωτέρω δικαιολογητικά  

 

Άρθρο 10ο -  Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 

α)   Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε - € -. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων  

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 

της διακήρυξης. 

β) Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

γ)  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, η είναι 

εσφαλμένη λογιστικά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 11ο -  Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία  Αποσφράγισης προσφορών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού  οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την  αρμόδια Επιτροπή ενώπιον των συμμετοχόντων στο Διαγωνισμό. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως 

εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

α)    Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος , μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα και 

η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην υπηρεσία. 
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β)    Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση  της αξιολόγησης 

των λοιπών στοιχείων αυτής την ίδια ημέρα ή σε διαφορετική  ημερομηνία και ώρα που θα  γνωστοποιηθεί 

και  θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό τρεις  (3) 

τουλάχιστον  ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 

 

Άρθρο 12ο -  Αξιολόγηση Προσφορών 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής στο σύνολο των υλικών  όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές 

και στην περίπτωση που θα υπάρχουν ίδιές τιμές  ανάμεσα σε προμηθευτές θα διενεργείται κλήρωση με 

όρους που θα τεθούν από την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους 

προμηθευτές των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της διακήρυξης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από 

σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί ποινή 

αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 

 

Άρθρο 13ο -  Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού , με γνωμοδότηση του προς 

την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους. 

γ)   την διενέργεια κλήρωσης  μεταξύ ισοδύναμων προσφορων.  

δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου μπορεί ο 

διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους  αρχικά συμμετέχοντες χωρίς 

τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει 

αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

 

Άρθρο 14ο -  Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

α)   Ενστάσεις κατά της διακήρυξης. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016  

Β) Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή προμηθευτή σε 

αυτόν Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016   

 

Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπερ 

του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην 

παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 15ο -  Υπογραφή Σύμβασης 

3. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του αποτελέσματος 

του διαγωνισμού. Υποχρεούται εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 

του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τους φορείς 

υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 

αυτών.  

4. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που 

με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και 

τουλάχιστον τα εξής : 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη .  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,  

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

θ. Τον τρόπο πληρωμής . 
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ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα 

μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Δεν μπορεί 

να περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο  

 

Άρθρο 16ο -  Εγγυήσεις  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

 ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή  …… € παρέχεται δε με εγγυητική 

επιστολή πιστωτικών  ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα προς τούτο στην 

ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση καθώς και με έντοκα γραμμάτια  Δημοσίου. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από 

την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 17ο -  Παραλαβή 

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

  

Άρθρο 18ο -  Πληρωμή 

α) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με  την υποβολή του τιμολογίου και την σύνταξη του οριστικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής και αν ο Δήμος καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.   

β)  Ενδεικτικά αναφέρετε ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 

εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας και κατά περίπτωση εάν παραδίδετε τμηματικά Θα εκδίδεται 

τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το 

συνολικό ποσό. ( Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα υπόδειξη 

και θα λύση τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της προμήθειας) 

γ)  Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. 

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και προμηθευτή 

σύμβασης , θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 19ο -  Χρόνος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν ως εξής:  

μέσα σε χρόνο δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

Το 30 % των ειδών με αύξοντα αριθμό του προϋπολογισμού 1 εως107,112 εως 115. 

Το υπόλοιπο 70% μαζί με τα υπολειπόμενα είδη σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε 

περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

Άρθρο 20ο -  Γλώσσα 

α.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές 

προσφορές, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ. συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. 

β. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 

που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  

γ. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων,τα κατά περίπτωση ζητούμενα ISO,CE κτλ), είναι δυνατόν  να αναφέρονται και στην 

αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια, manual, datasheet, προσπέκτους κλπ, που 

συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγλλική γλώσσα. 
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 Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο 

πρόσωπα 

 

Άρθρο 21ο -  Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει  στις  εγκαταστάσεις του Δήμου στη Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών. 

 

Άρθρο 22ο -  Διαφορές Διακήρυξης Νόμων. 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια  ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο υπερισχύει ο Ν. 4412/20166.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  ΜΜ ΠΟΣΟ ΤΙΜ ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 m 50 0,96 48,00 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 m 50 1,48 74,00 

3 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 m 50 1,00 50,00 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 m 50 1,57 78,50 

5 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 100 1,05 105,00 

6 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 m 100 1,55 155,00 

7 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 m 70 5,60 392,00 

8 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 m 200 4,60 920,00 

9 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 100 6,85 685,00 

10 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 m 30 2,51 75,30 

11 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 m 50 5,55 277,50 

12 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 m 50 8,78 439,00 

13 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 m 10 13,25 132,50 

14 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. 

μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 
m 

60 0,25 15,00 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. 

μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 
m 

60 0,40 24,00 

16 Αγωγός γυμνός χάλκινος 

πολύκλωνος 25 mm2 
m 

150 4,20 630,00 

17 Καλώδιο UTP 4' CAT 5 m 50 0,80 40,00 

18 Τηλεφωνικο δύο ζευγών 

πλακέ 
m 

50 0,50 25,00 

19 Λαμπτήρας LED A60 έως10 

W/E27  6500K 800 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

60 3,00 180,00 

20 Λαμπτήρας LED A60 έως10 

W/E27 4000K 800 lm 

τουλάχιστον  

τεμ 

10 3,00 30,00 

21 Λαμπτήρας  οικονομίας   

21W-23W/E27 2700k-6500k 

με προστατευτικό γυαλί 1400 

lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

100 5,50 550,00 

22 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 

6500K  με προστατευτικό 

πρισματικό κάλυμα 1480 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

1000 10,00 10000,00 



187 

 

23 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 

2700-3000K  με 

προστατευτικό πρισματικό 

κάλυμα 1480 lm τουλάχιστον 

τεμ 

200 10,00 2000,00 

24 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 

W/E27 6400K 3300 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

350 12,50 4375,00 

25 Λαμπτήρας  led  έως 7 W/E14  

6500Κ 600 lm τουλάχιστον  

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

50 4,00 200,00 

26 Λαμπτήρας  led  7 W/E14 

2700Κ 600 lm τουλάχιστον  

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

30 4,00 120,00 

27 Λαμπτήρας  2 PL 18 W (δύο 

ακίδων) 4000Κ 
τεμ 

10 3,00 30,00 

28 Λαμτήρας φθορισμού 18W τεμ 20 1,35 27,00 

29 Λαμτήρας φθορισμού 36W  τεμ 30 1,70 51,00 

30 Λαμτήρας φθορισμού 58W  τεμ 20 2,41 48,20 

31 Λαμτήρας φθορισμού 

κυκλικός 22W 
τεμ 

5 4,00 20,00 

32 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής 

πίεσης 250 W/Ε40   

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

100 15,00 1500,00 

33 Λαμπτήρας LED έως 35W 

E27 (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 30,00 300,00 

34 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής 

πίεσης 70 W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

15 8,28 124,20 

35 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

70W RX7s -24  
τεμ 

2 8,20 16,40 

36 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

150 W RX7s -24  
τεμ 

5 8,20 41,00 

37 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

250 W  
τεμ 

5 20,00 100,00 

38 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

400 W  
τεμ 

10 24,00 240,00 

39 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

1 KW  
τεμ 

5 85,00 425,00 

40 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

2 KW   (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

5 162,00 810,00 

41 Λαμπτήρας  12V 42W  ΜR-

16 καρφωτά 
τεμ 

20 1,50 30,00 

42 λαμπτηρας PL 26W τεμ 10 3,45 34,50 

43 λαμπτηρας LED GU10 6W 

6500K 500LM 
τεμ 

10 6,00 60,00 

44 Πυκνωτής προβολέα 1000 W 

HQI 
τεμ 

5 6,00 30,00 

45 Πυκνωτής προβολέα 2000 W 

HQI 
τεμ 

5 9,00 45,00 

46 Εκκινητής προβολέα 1000 W 

HQI 
τεμ 

5 10,00 50,00 

47 Εκκινητής προβολέα 2000 W 

HQI 
τεμ 

5 22,00 110,00 
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48 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ 

Ε27 με σπειρωτό μεταλικό 

βίδωμα 1/8 

τεμ 

20 3,00 60,00 

49 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ 

Ε27 τύπου ΔΕΗ διαιρούμενα 
 

50 1,40 70,00 

50 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40 

τύπου  διαιρούμενα 
 

20 2,00 40,00 

51 Λυχνίες Ραγας LED τεμ 3 2,50 7,50 

52 Σύστημα έναυσης Pl 2x26W τεμ 2 22,00 44,00 

53 Ασφάλειες φυσίγγια 

NEOZET 35 Α με την βάση 

τους 

τεμ 

10 3,00 30,00 

54 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 

6KA 
τεμ 

15 5,00 75,00 

55 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 

6KA 
τεμ 

40 5,00 200,00 

56 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 

6KA 
τεμ 

40 5,00 200,00 

57 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 

6KA 
τεμ 

5 5,00 25,00 

58 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 

6KA 
τεμ 

10 5,00 50,00 

59 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 

6KA 
τεμ 

20 5,00 100,00 

60 Γυαλίνη ασφάλεια με 

ασφολειοθήκη καλωδίου  6 Χ 

30  8 Α 

τεμ 

30 1,60 48,00 

61 Ρευματοδότης ράγας τεμ 5 3,00 15,00 

62 Ρευματοδότης σούκο 

εντοιχισμένος 
 

5 2,50 12,50 

63 Ρευματοδότης σούκο 

εξωτερικός στεγανός 
 

10 3,50 35,00 

64 Πρίζα δικτύου εντοιχισμένος  5 2,00 10,00 

65 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α τεμ 10 7,50 75,00 

66 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α τεμ 10 9,50 95,00 

67 Φωτοκύτταρο 16 Α τεμ 35 22,00 770,00 

68 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 

16 Α μονοφασικός 
τεμ 

5 24,00 120,00 

69 Μετασχηματιστής 250 W για 

λαμπτήρα Νατρίου 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

25 19,00 475,00 

70 Μετασχηματιστής 400 W  1 25,00 25,00 

71 Eκκινητές 250 W (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 80 3,90 312,00 

72 Eκκινητές για λαμπτήρα 

φθορισμού 4-65 W 
τεμ 

50 0,45 22,50 

73 Μετασχηματιστής 125 W 

υδραργυρου 
τεμ 

5 10,00 50,00 

74 Μετασχηματιστής μετάλλων 

1000 W 
τεμ 

1 70,00 70,00 

75 Μετασχηματιστής μετάλλων 

2000 W 
τεμ 

1 100,00 100,00 

76 Μονωτικές ταινίες  τεμ 100 0,75 75,00 
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77 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 

τεμ) 
τεμ 

15 3,00 45,00 

78 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 

τεμ) 
τεμ 

15 4,00 60,00 

79 κλέμες πλαστικές διατομής 

2,5 χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 1,50 15,00 

80 κλέμες πλαστικές διατομής 6 

χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 2,00 20,00 

81 κλέμες πλαστικές διατομής 10 

χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 2,40 24,00 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 16 

χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 4,00 40,00 

83 μούφες ρητίνης για GT Α2 τεμ 10 24,00 240,00 

84 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων κου 5 2,00 10,00 

85 Κουτιά διακλαδωσεων 

εξωτερικά στεγανά διαστ, 

110Χ110Χ74 

 

10 2,50 25,00 

86 Φωτοσωλήνας Φ13 χρώματος 

4000Κ 
τεμ 

200 2,10 420,00 

87 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  

(βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ 

βαρεου τύπου 

τεμ 

15 21,00 315,00 

88 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό 

εξωτερικού χώρου  δύο 

ανοιγματων 

τεμ 

2 390,00 780,00 

89 Πιλλαρ μικρό στεγανός 

εξωτερικού χώρου  ενός 

ανοίγματος 

τεμ 

2 300,00 600,00 

90 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 24 

θέσεων εξωτερικός 
τεμ 

1 24,00 24,00 

91 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 36 

θέσεων εξωτερικός 
τεμ 

1 29,00 29,00 

92 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 

24 θέσεων 
τεμ 

1 22,00 22,00 

93 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 

36 θέσεων 
τεμ 

1 26,00 26,00 

94 Πολυπριζα σούκο με 

διακόπτη και προστασία 

υπερτασεων 5 θεσεων 

(πλάγιες υποδοχές) 

τεμ 

4 25,00 100,00 

95 Φις αρσενικο θυλικο τεμ 2 1,50 3,00 

96 Σωλήνας σπιράλ Φ50 τεμ 150 2,60 390,00 

97 Σωληνάρια σιλικόνης 

πολυουρεθάνης 
τεμ 

2 10,00 20,00 

98 Σωληνάρια σιλικόνης τεμ 10 5,00 50,00 

99 Ράβδοι θερμής σιλικόνης τεμ 30 1,00 30,00 

100 Φωτιστικά σώματα τύπου 

χελώνας προστασίας ΙΡ 44 
τεμ 

5 10,00 50,00 

101 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 

4000K 
τεμ 

5 20,00 100,00 

102 Φωττιστικό φθορισμού 

στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W 
τεμ 

10 24,00 240,00 

103 Προβολέας HQI 250 W τεμ 2 59,00 118,00 
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στεγανός 

104 Προβολέας led 50 W 

στεγανός (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

3 50,00 150,00 

105 Προβολέας led 100 W 

στεγανός 
τεμ 

7 100,00 700,00 

106 Προβολέας led 150W  τεμ 3 250,00 750,00 

107 Προβολέας led 400W 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

1 600,00 600,00 

108 Φωττιστικό σώμα Na 

E40/250 W για  βραχίονα .  

(ΔΕΙΓΜΑ)  

τεμ 

20 100,00 2000,00 

109 Φωττιστικό σώμα κορυφής 

τύπου ¨Αμφορέα"  με μάυρη 

βάση για το παραδοσιακό 

ιστό 

τεμ 

7 145,00 1015,00 

110 Φωττιστικό σώμα κορυφής 

τύπου ¨Παγόδα¨ με την βάση 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

84 95,00 7980,00 

111 Φωττιστικό σώμα βραχίονα 

τύπου led 80-90W (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

6 345,00 2070,00 

112 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 2 31,00 62,00 

113 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 5 28,00 140,00 

114 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 2 32,00 64,00 

115 Ρελέ μονοφασικό 25 Α τεμ 10 16,00 160,00 

116 Παραδοσιακός ιστός  υψους 

2,8μ για φωτιστικά κορυφής 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

10 670,00 6700,00 

117 ιστός τηλεσκοπικός 9 μέτρα τεμ 1 680,00 680,00 

118 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μέτρα τεμ 1 380,00 380,00 

119 ιστός τηλεσκοπικός 4,30 

μέτρα 
τεμ 

1 280,00 280,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 56451,60 

   ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,01 

  
 

 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 56451,61 

    ΦΠΑ 24% 13548,39 

  
 

 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 70000,00 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Oλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα ανταποκρίνονται επί 

ποινή αποκλεισμού στις κάτωθι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές . Ο συμμετέχων οφείλει  να 

καταθέσει προσφορά υποχρεωτικά για όλα τα ζητούμενα είδη προσφορά που αφορά μέρος των ζητούμενων 

υλικών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία-απαιτήσεις στις τεχνικές 

προδιαγραφές ισχύουν και επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα τεχνικά 

φυλλάδια. Το αργότερο μέχρι μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην κατάθεση των δειγμάτων όπως αυτά αναφέρονται στο 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης  

Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δείγματα δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Τα ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια και τα περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά ποιότητας 

μπορούν να προσκομιστούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 

3 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 

5 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 

6 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 

7 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 

8 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 

9 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 

10 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 

11 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 

12 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 

13 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 

14 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 

1,5 mm2 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 

2,5 mm2 

16 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 

mm2 

17 Καλώδιο UTP 4' CAT 5 

18 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ 

19 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  

6500K 800 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

20 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27 

4000K 800 lm τουλάχιστον  

21 Λαμπτήρας  οικονομίας   21W-23W/E27 

2700k-6500k με προστατευτικό γυαλί 

1400 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

22 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 6500K  με 

προστατευτικό πρισματικό κάλυμα 1480 

lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

23 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 2700-

3000K  με προστατευτικό πρισματικό 

κάλυμα 1480 lm τουλάχιστον 

24 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 W/E27 

6400K 3300 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

25 Λαμπτήρας  led  έως 7W/E14  6500Κ 600 

lm τουλάχιστον  σφαιρικός (ΔΕΙΓΜΑ) 

26 Λαμπτήρας  led  7W/E14 2700Κ 600 lm 

τουλάχιστον κερί (ΔΕΙΓΜΑ) 

27 Λαμπτήρας  2 PL 18 W (δύο ακίδων) 

4000Κ 

28 Λαμτήρας φθορισμού 18W 

29 Λαμτήρας φθορισμού 36W  

30 Λαμτήρας φθορισμού 58W  

31 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 22W 

32 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 

W/Ε40   (ΔΕΙΓΜΑ) 

33 Λαμπτήρας LED έως 35W E27 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

34 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 

W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 

35 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 70W RX7s-

24  
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36 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W 

RX7s -24  

37 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  

38 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  

39 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW  

40 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   

(ΔΕΙΓΜΑ) 

41 Λαμπτήρας  12V 42W  ΜR-16 καρφωτά 

42 λαμπτηρας PL 26W 

43 λαμπτηρας LED GU10 6W 6500K 500LM 

44 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI 

45 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI 

46 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI 

47 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI 

48 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με 

σπειρωτό μεταλικό βίδωμα 1/8 

49 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 τύπου ΔΕΗ 

διαιρούμενα 

50 Ντουικ πορσελάνης  Ε40 

51 Λυχνίες Ραγας LED 

52 Σύστημα έναυσης Pl 2x26W 

53 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την 

βάση τους 

54 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA 

55 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA 

56 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA 

57 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA 

58 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA 

59 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA 

60 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη 

καλωδίου  6 Χ 30  8 Α 

61 Ρευματοδότης ράγας 

62 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος 

63 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός 

64 Πρίζα δικτύου εντοιχισμένος 

65 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α 

66 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α 

67 Φωτοκύτταρο 16 Α 

68 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α 

μονοφασικός 

69 Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα 

Νατρίου (ΔΕΙΓΜΑ) 

70 Μετασχηματιστής 400 W 

71 Eκκινητές 250 W (ΔΕΙΓΜΑ) 

72 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W 

73 Μετασχηματιστής 125 W υδραργυρου 

74 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W 

75 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W 

76 Μονωτικές ταινίες  

77 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

78 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

79 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 

θέσεων 

80 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων 
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81 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 

θέσεων 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 

θέσεων 

83 μούφες ρητίνης για GT Α2 

84 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων 

85 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά 

διαστ, 110Χ110Χ74 

86 Φωτοσωλήνας Φ13 χρώματος 4000Κ 

87 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  

(βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ βαρεου τύπου 

88 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού 

χώρου  δύο ανοιγματων 

89 Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού 

χώρου  ενός ανοίγματος 

90 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 24 θέσεων 

εξωτερικός 

91 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 36 θέσεων 

εξωτερικός 

92 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 24 θέσεων 

93 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 36 θέσεων 

94 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και 

προστασία υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες 

υποδοχές) 

95 Φις αρσενικο θυλικο 

96 Σωλήνας σπιράλ Φ50 

97 Σωληνάρια σιλικόνης πολυουρεθάνης 

98 Σωληνάρια σιλικόνης 

99 Ράβδοι θερμής σιλικόνης 

100 Φωτιστικά σώματα τύπου χελώνας 

προστασίας ΙΡ 44 

101 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000K 

102 Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με 

κάλυμμα 2Χ36 W 

103 Προβολέας HQI 250 W στεγανός 

104 Προβολέας led 50 W στεγανός (ΔΕΙΓΜΑ) 

105 Προβολέας led 100 W στεγανός 

106 Προβολέας led 150W 

107 Προβολέας led 400W (ΔΕΙΓΜΑ) 

108 Φωττιστικό σώμα Na E40/250 W για  

βραχίονα .  (ΔΕΙΓΜΑ)  

109 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου 

¨Αμφορέα"  με μάυρη βάση για το 

παραδοσιακό ιστό 

110 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου 

¨Παγόδα¨ με την βάση (ΔΕΙΓΜΑ) 

111 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 80-

90W (ΔΕΙΓΜΑ) 

112 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W 

113 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W 

114 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W 

115 Ρελέ μονοφασικό 25 Α 

116 Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για 

φωτιστικά κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 

117 ιστός τηλεσκοπικός 9 μέτρα 

118 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μέτρα 
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119 ιστός τηλεσκοπικός 4,30 μέτρα 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Μέσα στην παρένθεση οι αύξοντες αριθμοί του πιο πάνω πίνακα)  

 

1. (19) Λαμπτήρας  LED έως 10W E27 

-    Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 6500Κ 

 

2. (20) Λαμπτήρας  LED έως 10W E27 

-    Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 4000Κ  

 

3. (21) Λαμπτήρες 21W-23W 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό 

χώρο με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα τύπου SL το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον 

λαμπτήρα  

- 2700-6500Κ  

- 230V AC.  

- ≥1400lm   

- RA≥82(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α,  

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας.  

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg  

- θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C 

    Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προσκομισθεί επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό από επίσημο φορέα 

στο οποίο θα αποδεικνύονται  σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές τα φωτομετρικά στοιχεία του 

ανωτέρω λαμπτήρα.  

 

4. (22-23) Λαμπτήρες 15 W τύπου led 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε 

εξωτερικό χώρο με προστατευτικό περίβλημα πρισματικό τύπου SL το οποίο δεν θα είναι δυνατό να 

αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- Ψυχρού φωτός  

- 230V AC.  

- ≥1480lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α 

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

 

5. (24) Λαμπτήρας 55W spiral  

- Ψυχρού φωτός  

- ≥3300 lumen   

- διάρκεια ζωής 12.000 ώρες κατ΄ ελάχιστο 

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και  

- θερμοκρασία  λειτουργίας -30°C/45°C 

 

6. (25) Λαμπτήρας  LED έως 7W E14 

     Tύπος λαμπτήρα ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄  ελάχιστο  

- 6500Κ 
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7. (26) Λαμπτήρας  LED έως 7W E14 

     Tύπος λαμπτήρα ΚΕΡΙ 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 2700Κ 

 

8. (32) Λαμπτήρας 250w Ε40 Nατρίου  

- ≥32000 h  

- ≥31000 lumen  

 

9. (33) Λαμπτήρες  έως 35 W τύπου led  E27.  

- 3000-6500Κ περίπου (ΑΧΛΑΔΩΤΗ ΜΟΡΦΗ) 

-   ≥300° 

- 230V AC.  

- ≥3500 και απόδοση ≥110 lm/w  

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α+  

- διάρκεια ζωής 40.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 98% μετά τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργία 

 

10. (34) Λαμπτήρας 70w Ε27 Nατρίου 

 - ≥28000 h  κατ΄  ελάχιστο  ενσωματωμένος εκκινητής 

- ≥5500 lumen  

 

11. (35) Λαμπτήρας 70w hqi δυο άκρων  

- ≥15000 h  

- 4200k περίπου 

- ≥6500 lumen 

 

12. (36) Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων  

- ≥15000 h   

- 4200k περίπου 

- ≥14000 lumen 

13. (37) Λαμπτήρας 250w hqi Ε40 

- ≥12000 h  

- 4200k περίπου 

- ≥20000 lumen 

 

14. (38) Λαμπτήρας 400w hqi Ε40 

- ≥12000 h  

- ≥4200k περίπου 

- ≥40000 lumen 

 

15. (39) Λαμπτήρας 1000w ΗQI Ε40  

- ≥ 5.000 ώρες   

- ≥ 70.000 lumen  

- 4000-5000Κ 

 

16. (40) Λαμπτήρας 2000w ΗQI Ε40  

- ≥ 5.000 ώρες   

- ≥ 240.000 lumen  

- 4000-5000Κ 

 

17. (88) Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 

cm,  Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα 

είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 
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18. (89) Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 . 

Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα είναι 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

 

19.  (103) Προβολέας  αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W. 

 Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο 

ηλεκτροστατικά, με πολυεστερική πούδρα, αντοχής κρούσης τουλάχιστον ΙΚ07. Ο ανταυγαστήρας θα είναι 

κατασκευασμένος από σφυρίλατο ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, ασύμμετρης ευρείας 

δέσμης. Το γυαλί προστασίας θα είναι θερμοανθεκτικό - πυρίμαχο, εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο θα 

αποτελεί κατά προτίμηση και κάλυμα των οργάνων έναυσης και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο βαθμός 

στεγανότητας θα είναι τουλάχιστον IP65 και θα επιτυγχάνεται μέσω λάστιχου σιλικόνης που θα βρίσκεται 

μεταξύ του σώματος του προβολέα και του γυαλιού.  Το άνοιγμα του προβολέα για επισκευή ή αλλαγή του 

λαμπτήρα, θα γίνεται μέσω κλίπς. Ο προβολέας θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα για την λειτουργία 

της λάμπας καθώς και εκινητή αυτοδιακοπτόμενο. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο 

λαμπτήρας του. 

 

20. (104) Προβολέας led 50W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65 . 

 

21. (105) Προβολέας led 100W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65. 

 

22. (106) Προβολέας led 150W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65. 

 

23. (107) Προβολέας led 400W 

Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD ,To σώμα θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με 

ανοξείδωτες εξωτερικές βίδες, θα φέρει ειδικό σύστημα στερέωσης για την οριζόντια τοποθέτηση του σε 

προτεινόμενο ύψος 10-15 μέτρων, θα χρησιμοποιεί light lumen chip απόδοσης 145  lm/w και τροφοδοτικό 

400w με μεγάλη πραγματική φωτιστική απόδοση 110lm/w και σύνολο 44000 lm o φακός των οποίων 

εξασφαλίζει ευρεία κατανομή φωτισμού ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία κατά την έκθεση σε υπεριώδη 

ακτινοβολία ως ΕΝ 6247:2008 που αποδεικνύεται από IESNA LM-80 TEST REPORT και από πολικό 

διάγραμμα που συνοδεύει το φωτιστικό προβολέα.Η τελική του ισχύ είναι 400w        και η απόδοση μετά 

τις οπτικές και θερμικές απώλειες είναι 110 lm ανά watt.H θερμοκρασία χρώματος θα είναι 

4000Κ,συντελεστής ισχύος θα  >0,95 ,ο δείκτης  χρωματικής απόδοσης Ra >=85,δείκτης στεγανότητας 

IP65,η ψύξη της  ηλεκτρικής μονάδας θα  γίνεται με ψύκτρες αλουμινίου  εκ κατασκευής και χωρίς χρήση 

ηλεκτρικού ανεμιστήρα. 

O χώρος της ηλεκτρικής μονάδας δεν είναι ενιαίος με την φωτιστική με ηλεκτρική προστασία κλάσης 

μόνωσης ΙΙ, προκαλωδιομένο   με ειδική διάταξη που προστατεύει τα led από διακυμάνσεις της ηλεκτρικής  

τάσης και τα ρεύματα αιχμής καθώς και από την θερμοκρασία λειτουργίας την οποία διατηρεί σε χαμηλό 

επίπεδο,με κυκλώματα των led σε  σύνδεση bybass για ομαλή λειτουργία των υπολοίπων αν παρουσιαστεί 

βλάβη σε ένα lumen chip.Το φωτιστικό θα  έιναι κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

μεταξύ -30 εως +60 oC χωρίς την αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων και χωρίς την δυσμενή 

επίδραση στον χρόνο ζωής των οργάνων τους. Θα φέρει σήμανση CE . Θα προσκομιστεί ελληνικά η 

αγγλικά ISO 90012008 ,ISO 14001 του εργοστασίου κατασκεύης και έγγραφη βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή-αντιπρόσωπο –εισαγωγέα των ανωτέρω προβολέων ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

 

24. (108) Φωτιστικό βραχίονα 250W Na 

Το σώμα θα αποτελείται απο ενιαίο χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου DIN-226 βαμμένο εξωτερικά με 

σφυρίλατη βαφή φούρνου, χρώματος γκρί και εσωτερικά με πολυεστερική πούδρα λευκή.  
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α) Ο χώρος του λαμπτήρος, θα περιλαμβάνει πλευρικά κάτοπτρα απο καθαρό αλουμίνιο 99,9%, χημικά 

ανοδειώμενα για πρόσθετη προστασία τα οποία θα  έχουν την δυνατότητα μετατόπισης για πλήρη απόδοση 

φωτισμού. Λυχνολαβή πορσελάνης Ε-40. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας του 

με διάρκεια ζωής ≥50000 ώρες άμεσης επανέναυσης .Ο ανωτέρω χώρος θα καλύπτεται με πλαστικό 

πολυκαρβονικό κάλυμμα  πολύ ανθεκτικό στις μηχανικές καταπονήσεις. και θα στηρίζεται στο κυρίως 

σώμα με μάνταλο μεταξύ του κυρίως σώματος και του πλαστικού καλύμματος θα εξασφαλίζεται 

στεγανότητα ΙΡ-44. 

β)Ο χώρος των οργάνων θα περιλαμβάνει στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διόρθωσης συνημίτονου, 

εκκινητή αυτοδιακοπτόμενο, κλέμμασφαλεια με γυάλινη ασφάλεια καθώς και την απαραίτητη καλωδίωση 

.Ο ανωτέρω χώρος να εξασφαλίζει στεγανότητα IP-23. 

Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ακόλουθα ΕΝ 

ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-1, ΕΝ 60598-2-3 θα είναι κλάσης μόνωσης ΙΙ. 

 

25. (109) Φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση  

Το φωτιστικό σωμα θα είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό χρώματος λευκού και θα έχει τις παρακάτω 

διαστάσεις όπως φαίνονται στο σχέδιο. 

A=390 

C=185 

B=218 

F=615 

Η βάση τοποθέτησης του φωτιστικού θα φέρει ντουί Ε27 και θα είναι από πολυκαρμπονικό υλικό  μαύρου 

χρώματος  ικανών διαστάσεων  για προσαρμογή στο φωτιστικό σώμα. 

 

 
 

26. (110) Φωτιστικό  σώμα (τύπου παγόδα)  για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το 

πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα 

έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και 

κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι 

σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το 

κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. 

Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα 

κλείνει με κλίπ ή βίδα. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. 

Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. 

Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο)     

άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των 

τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές. Η βάση του φωτιστικού 

σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω 

βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε 

σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω 

μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να 

τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα με ντουϊ Ε27 η σύνδεση του φωτιστικού θα 

γίνεται μέσω κλέμμας και θα υπάρχει αντίστοιχος σφικτήρας για το καλώδιο παροχής. Το φωτιστικό πρέπει 

να έχει βαθμό προστασίας IP 44  
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27. (111) Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80- 90 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο 

ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών 

τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους . 

Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

-   Θα είναι τύπου led  

-   Απόδοση ≥110/lm/w 

-   ΙΡ Βαθμός προστασίας  ≥ΙΡ65 

-   ΙΚ 08 

-   Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000Κ RA>85(CRI) 

-   Τάση/Συχνότητα : 100-240 V/50-60 Hz 

-   Βάρος μέγιστο περίπου 6 Κιλά 

-   Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ 60-70 

Θα προσκομισθούν στα ελληνικά ή στα αγγλικά επί ποινή αποκλεισμού δοκιμές των LED σύμφωνα με την 

πιστοποιημένη μέθοδο IESNA LM-80, πιστοποιητικό CE ,πιστοποιητικά ΕΝ 60598-1-2-3 ή πιστοποίηση 

κατά ΕΝΕC, πλήρη φωτομετρικά στοιχεία (καμπύλες φωτεινότητας,ISOCANDELA κτλ),ISO 9001 και 

ISO 14001 του εργοστασίου και έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή-αντιπρόσωπο –εισαγωγέα των 

ανωτέρω φωτιστικών  ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

 

28. (116) Παραδοσιακός ιστός  
Παραδοσιακός  ιστός  ύψους 2,8  μ περίπου, για μονό φωτιστικό σώμα, στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το 

φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση όπως έχει περιγράφεται στην τεχνική μελέτη, ο λαμπτήρας 

έως 35 W τύπου led  E27 όπως έχει περιγράφει , το ακροκιβώτιο και το αγκύριο πάκτωσης. 

Αναλυτικά ο ιστός θα αποτελείται από τα εξής τμήματα. 

α)εσωτερικά θα φέρει χαλύβδινο γαλβανισμένο εν θερμώ σιδηροσωλήνα ύψους 2,70 μ. περίπου διαμέτρου 

περίπου Φ 120 με βάση έδρασης διαμέτρου Φ 300 και ύψους 11 εκατοστά περίπου .  

β) Εξωτερικά θα καλύπτεται από πλαστικό και θα αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα είναι  

διαμέτρου Φ 160 μήκους 72 εκ περίπου ,το δεύτερο τμήμα θα είναι διαμέτρου  Φ 120 μήκους 72 εκ 

περίπου , το τρίτο τμήμα θα είναι διαμέτρου Φ 90 123 εκ περίπου στις αλλαγές διατομών θα υπάρχει 

διακοσμητικό ανάγλυφο σχέδιο σκαλισμένο σε μορφή φλόγας στην κορυφή θα υπάρχει κατάλληλη 

συστολή Φ60 μήκους 6-7 εκ περίπου για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κορυφής τύπου αμφορέα . 

 Σε ύψος περίπου 30 εκ. από τη βάση του ιστού θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 410Χ110 mm 

περίπου εσωτερικά της οποίας θα υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για  ακροκιβώτιο ηλεκτρικής 

συνδεσμολογίας με βαθμό προστασία ΙΡ 54 

500/250V 80/16A μήκους 26εκ περίπου CLASS II  . 

Αγκύριο πάκτωσης το οποίο θα αποτελείται από τρείς βέργες 80 εκ περίπου με κατάλληλο σπείρωμα , οι 

οποίες θα είναι συγκολημμένες στις κορυφές τριών   ισόπλευρων τριγώνων πλευράς 23 εκ περίπου Θα 

συνοδεύεται από τις αντίστοιχες ροδέλες και παξιμάδια για την στερέωση του  στον ιστό. 

Η όλη εξωτερική κατασκευή θα φοριέται επί του χαλύβδινου σιδηροσωλήνα και το μεταξύ τους διάστημα 

θα πληρούται από πολυουρεθάνη  ώστε η όλη κατασκευή να καθίσταται ανθεκτική σε κραδασμούς. Το 

χρώμα του  θα είναι μαύρο και δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται από UV ακτινοβολία , και γενικά ο ιστός δεν 

θα πρέπει να επηρεάζεται 

- από αλάτι και καυστικά υλικά 

- θα έχει αντοχή στη σκουριά 

- θα έχει αντοχή σε ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες  

Παρακάτω παραθέτουμε σχέδια και φωτογραφίες του ιστού. Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να δει 

την πραγματική εικόνα (το δείγμα πρέπει να συμφωνεί) του ιστού στα διάφορα μέρη του Δήμου Ρόδου στα 

οποία έχει τοποθετηθεί όπως για παράδειγμα στην οδό Ακτή Κανάρη της Ρόδου  ,στην πλατεία Αγίου 

Νικολάου της Ρόδου στην πλατεία της Τ.Κ. Γενναδίου, στην πλατεία της Τ.Κ. Απολακκιάς  κλπ.  
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29.  (117) Σιδηροιστός ύψους 9 μέτρων, θα είναι σχήματος πυραμίδας κανονικού οκταγώνου και είναι 

κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 4mm και συνεχόμενου μήκους 9m.Η εξωτερική διάμετρος 

του περιγεγραμμένου κύκλου στη βάση του ιστού θα είναι 174mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 65mm 

αντίστοιχα. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400X400X20mm 

καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 

10mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο καθέτων πλευρών 200mm  και100mm.Η 

πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή 178mm για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, 

καθώς και τέσσερις (4) οβάλ οπές για την διέλευση των αγκυρίων με διάμετρο κέντρων οπων 280mm  σε 

τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Μ24, με  

σπείρωμα καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερεις ήλοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με 

ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ' αυτούς γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των 

και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως των κατά την ενσωμάτωση τους μέσα 

στη βάση από σκυρόδεμα με διαστάσεις M24Χ750 .Ο ιστόςθα  φέρει σε απόσταση 60cm από τη βάση του 

οπή διαστάσεων 83X350mm για την τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από 

λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού, 

Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν 

θερμό 

 

30. (118) ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ 6,50m 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 6,50m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, τριών 

τμημάτων. Το πρώτο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 114mm  πάχους 3mm και 

μήκους 2500mm. Το δεύτερο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 89mm πάχους 3mm 

και μήκους 2000mm.Το τρίτο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 102mm πάχους 3mm 

και μήκους 2000mm ‘Οι συνδέσεις των ανωτέρω τμημάτων του ιστού θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένες 

από πιεστικό μηχάνημα ώστε η μεγαλύτερη διάμετρος να δεχθεί εφαρμοστά το άκρο της μικρότερης, όπου 
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και εισέρχεται 100mm εντός αυτής.  Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 2000mm από το κάτω άκρο του του 

οπή διαστάσεων  

85 x 300mm για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γειώσεως, η οποία θα κλείνει με θυρίδα 

από έλασμα ίδιου πάχους στερεωμένη με ανοξείδωτο κλείστρο και σύστημα μεντεσέ ώστε να μην 

αποσπάται από τον ιστό. Η θυρίδα στην κλειστή θέση δεν θα προεξέχει του ιστού.   

Στην κορυφή θα φέρει ενσωματωμένο κυρτό βραχίονα διατομής Ø 60mm και μήκους 500mm για την 

τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος.  

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών, θα γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερμώ 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO1461 με ελάχιστο πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου 70 

μm (500gr/m
2
). Στην συνέχεια θα βάφεται ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα. 

 

31. (119) ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ 4,30m 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 4,30m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, δύο  

τμημάτων. Το πρώτο τμήμα μήκους 2,30m, θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου  

Ø 102mm και πάχους 3,0mm Το δεύτερο  τμήμα μήκους 2m, θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου 

Ø 76mm και πάχους 3,0mm. Η μεγαλύτερη διατομή θα συμπιέζεται εν ψυχρώ ώστε να δεχτεί εφαρμοστά 

την μικρότερη όπου και συγκολλάται στεγανά.  

Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 1300mm από το κάτω άκρο του του οπή διαστάσεων  

80 x 300mm για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γειώσεως, η οποία θα κλείνει με θυρίδα 

από έλασμα ίδιου πάχους στερεωμένη με ανοξείδωτο κλείστρο και σύστημα μεντεσέ ώστε να μην 

αποσπάται από τον ιστό. Η θυρίδα στην κλειστή θέση δεν θα προεξέχει του ιστού.   

Στην κορυφή θα φέρει σιδηροσωλήνα Ø 60mm για την τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος. 

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών θα γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερμώ 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO 1461 με ελάχιστο πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου 70 

μm (500gr/m
2
). Στη συνέχεια αφού λειανθεί προσεκτικά θα βάφεται ηλεκτροστατικά με πολυεστερικό 

πούδρα. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016), Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 158/2016 

(ΦΕΚ/Β/3698/16-11-2016)] 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 

Ονομασία : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» 

Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

Ταχυδρομική διεύθυνση : Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών (1
ος

 όροφος) 

Αρμόδιος για πληροφορίες : 
Βασιλώττος Κ. 

Διακολιός Β. 

Τηλέφωνο : 22413-64613 

Fax : 22413-64614 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : 
basilottos@rhodes.gr 

diakolios@rhodes.gr 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.rhodes.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 

δημόσιας σύμβασης : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. 

ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

CPV : 31681410-0 

Κωδικός διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ: 

 

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2017 

mailto:basilottos@rhodes.gr
mailto:diakolios@rhodes.gr
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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)
57

: 

…………………………………………………………………

……………………………….. 

Ταχυδρομική διεύθυνση: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
58

 

(Ονοματεπώνυμο): 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

…………………………………………………………………

……………………………….. 

…………………………………………………………………

……………………………….. 

…………………………………………………………………

……………………………….. 

..…………………………………………………………………

……………………………… 

..…………………………………………………………………

……………………………… 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
59

; 
[  ] Πολύ μικρή  [  ] Μικρή  [  ] Μεσαία 

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 :   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :   

Ημερομηνία γέννησης :   

Τόπος Γέννησης :   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :   

Ημερομηνία έκδοσης Ταυτότητας 

: 

  

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα :   

Ταχυδρομική διεύθυνση :   

Τηλέφωνο:   

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :   

 

 

 

                                                 
57 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει. 

58 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

59 Σημειώστε με το σύμβολο √. 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. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
60

, 2) δωροδοκία
6162

, 3) απάτη
63

, 4) τρομοκρατικά εγκλήματα 

ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
64

, 5) νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
65

, 6) παιδική εργασία και άλλες 

μορφές εμπορίας ανθρώπων
66

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
67

 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 (πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις) διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης 

Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
68

, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 

τυχόν εγκατεστημένος; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

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): 

                                                 
60 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). 

61 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
62 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). 

63 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. 

64 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. 

65 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”. 

66 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.". 

67 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) 

68 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) 
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……………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

………………………………………

………………………………………

……………………………… 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντων
69

, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με 

αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή 

έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης
70

; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

O οικονομικός φορέας : 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή 

την ανάθεση; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 

70 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι: 

 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 

την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος V: 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 είμαι σε θέση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της και κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν : 

 

Ρόδος 09/05/2017 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

Διακολιός Βασίλειος 

ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός 

  Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

 

 

Αλέξανδρος Μπεκιάρης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για  την   Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α    Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε.  Καλλιθέας 

Ο Δήμαρχος Ρόδου 

Έχοντας υπ όψιν : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για <<δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ>> 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 <<ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις >>    

3. Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8-6-

2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

4. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

6. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 

λοιπές διατάξεις>> 

7. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 <<Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων>> 

8. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
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9. Τις  αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης που έχουν  εκδοθεί. 

10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 στους  Κ.Α.  30-6662.0004.0006  του οποίου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση 70.000,00 €. 

11. Την υπ΄αριθμό ……./2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη 

και καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης   

 

Προκηρύσσει 

Τη διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά στην προμήθεια «Π Ρ 

Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε.  Καλλιθέας» (συνημμένος πίνακας) 

ενδεικτικού προϋπολογισμού  (70.000,00  €)  μαζί με το Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) και εφόσον 

πληρούνται τα κριτήρια των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο προμήθειας  

Η παρούσα αφορά τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων των 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και Δημοτικού Φωτισμού  της Δημοτικής Ενότητας 

Καλλιθέας. 

 

Άρθρο 2ο - Συμβατικά Στοιχεία  

    Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Τεχνικές προδιαγραφές 

δ.)  Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

 

Άρθρο 3ο - Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας 

α) Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά με το  Φ.Π.Α. στις  εβδομήντα 

χιλιάδες  ευρώ (70.000,00 €). 

β) Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2017 και Θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π. 

 

Άρθρο 4ο - Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού  

Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να    υποβάλουν 

προσφορά υποχρεωτικά  στο σύνολο των ειδών (συνημμένος πίνακας).  

 

Άρθρο 5ο -  Δεκτοί στον διαγωνισμό 

    Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

 

Άρθρο 6ο - Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού : 

 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται. 

1)Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ), συμπληρωμένο σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄. 

o ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

o Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΤΕΥΔ. 

o Η ημερομηνία του ΤΕΥΔ πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  

o 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. 
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2)Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 

εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 

προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα 

του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία 

και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 

δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό 

δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου. 

3)Υπεύθυνη δήλωση: 

- ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του 

Δήμου με δικά του έξοδα  

-ότι έλαβε γνώση όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  και των σχετικών με 

αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται. 

- για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

- ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση 

υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

- που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της επιχείρησης. 

 

Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους  υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης , βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο 

 Όλες οι ως άνω αναφερόμενες Δηλώσεις των Συμπληρωματικών Στοιχείων θα πρέπει να κατατεθούν όπως 

περιγράφονται, και να τοποθετηθούν στον φάκελο των  Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 

Κατά το σταδιο της κατακύρωσης μόνο ο μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται να υποβάλει 

εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη από 10 ούτε μεγαλύτερη από 20 ημέρες ) από την 

κοινοποίηση της ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  των άρθρων 73 και 74 του Ν. 

4412/2016 καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου 

 

4) Πιστοποιητικά ISO 

Πιστοποιητικά ποιότητας ISO (Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) του κατασκευαστή για τους ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

 

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο Προσωρινός μειοδότης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) είναι τα εξής: 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας  και συγκεκριμένα για τα παρακάτω: 

A.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

B.  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

C.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

D.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (EE L 166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία 

ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 
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E. αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και όλα τα μέλη για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

Β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

Γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει η 

εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

Ε.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

Ε.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται 

χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ΣΤ.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας 

στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ΣΤ.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ΣΤ.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το 

Δήμο.  

ΣΤ.4 τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν ένδειξη CE  όπου αυτό απαιτείται. 

Ζ. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO του προμηθευτή 

 

ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

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

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες  ,  

 

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

β)   Πιστοποιητικό ως παράγραφος 3 και 4 των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

 

   ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 

α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει στην ένωση,  

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  στους οποίους  μετέχουν και 

επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50% 

 γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο 

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται  ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε 

φορά εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

Άρθρο 7ο -  Χρόνος & τόπος  καθώς και  τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών & 

Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την ………………. ημέρα ………………. και ώρα ………… 

π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να: 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών 

ή  
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β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

Άρθρο 8o – Ισχύς των Προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για εξήντα (60) ημέρες. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη 

γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των προσφορών. 

 Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο μειοδότης δεν 

μπορεί να προβάλει καμία αξίωση. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

   

 Άρθρο 9
 
– Φάκελος Προσφορά  

    Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

  Η μη τήρηση οποιονδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 

9.1  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο 

κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:    

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθεια και της  αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης  

3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντας  (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης , τηλέφωνο 

σταθερό, φάξ,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση, ΑΦ.Μ. κ.τ.λ.) 

 

9.2 Στον κάθε εσωτερικό φάκελο (και όχι μόνο στον εξωτερικό) που θα υποβληθεί, πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

2.  Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης 

3.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, 

τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ). 

 

9.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

9.3.1 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα όπου 

επιτρέπεται). Τα δικαιολογητικά αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  
9.3.2 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, ερωτηματολόγια, 

φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο, 

μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

9.3.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι 

δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη, με αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά θα ακολουθεί το μοτίβο των 

πινάκων που υπάρχουν στη μελέτη του διαγωνισμού. Όλα τα δημοπρατούμενα είδη θα πρέπει να 

αναγράφονται στην προσφορά με τη σειρά που τούτα δίδονται στη μελέτη του διαγωνισμού, ακόμη και αν 

ο συμμετέχων δεν δίνει προσφορά για όλα τα προϊόντα, αν τούτο προβλέπεται από τη διακήρυξη. 

9.3.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

4. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας, όπως αναλυτικά ορίζεται και 

ανωτέρω.  
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5. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον  

προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει τις 

προσφορές και κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  μονογράφει και  σφραγίζει 

αυτήν. Η προσφορά  απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  καθιστούν  ασαφή  

κατά  τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  κατά  περίπτωση στην προσφορά 

αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα  τα οποία δεν  αποδέχεται. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους 

τους  διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών 

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική ταυτότητα, 

κλπ). 

Οι ανώνυμες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της στο 

διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το 

διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην 

Επιτροπή αυτοπροσώπως με ταυτότητα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει δείγματα επί ποινή αποκλεισμού για τα υλικά που έχουν την 

ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑ» στον πίνακα του προϋπολογισμού το αργότερο, μέχρι την προηγούμενη ημέρα από 

την ημέρα του διαγωνισμού. Οι προσφορές που θα κατατεθούν χωρίς να έχουν προσκομισθεί δείγματα την 

προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δεν θα γίνουν δεκτές. 

Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα ανωτέρω δικαιολογητικά  

 

Άρθρο 10ο -  Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 

α)   Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε - € -. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων  

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 

της διακήρυξης. 

β) Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

γ)  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, η είναι 

εσφαλμένη λογιστικά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 11ο -  Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία  Αποσφράγισης προσφορών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού  οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την  αρμόδια Επιτροπή ενώπιον των συμμετοχόντων στο Διαγωνισμό. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως 

εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

α)    Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος , μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα και 

η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην υπηρεσία. 

β)    Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση  της αξιολόγησης 

των λοιπών στοιχείων αυτής την ίδια ημέρα ή σε διαφορετική  ημερομηνία και ώρα που θα  γνωστοποιηθεί 

και  θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό τρεις  (3) 

τουλάχιστον  ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 

 

Άρθρο 12ο -  Αξιολόγηση Προσφορών 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής στο σύνολο των υλικών  όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές 

και στην περίπτωση που θα υπάρχουν ίδιές τιμές  ανάμεσα σε προμηθευτές θα διενεργείται κλήρωση με 
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όρους που θα τεθούν από την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους 

προμηθευτές των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της διακήρυξης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από 

σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί ποινή 

αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 

 

Άρθρο 13ο -  Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού , με γνωμοδότηση του προς 

την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους. 

γ)   την διενέργεια κλήρωσης  μεταξύ ισοδύναμων προσφορων.  

δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου μπορεί ο 

διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους  αρχικά συμμετέχοντες χωρίς 

τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει 

αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

 

Άρθρο 14ο -  Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

α)   Ενστάσεις κατά της διακήρυξης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016  

Β) Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή προμηθευτή σε 

αυτόν Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016   

 

Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπερ 

του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην 

παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 15ο -  Υπογραφή Σύμβασης 

1. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις 

προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών.  

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, 

που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 

προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής : 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη .  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,  

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

θ. Τον τρόπο πληρωμής . 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα 

μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Δεν μπορεί 

να περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο  
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Άρθρο 16ο -  Εγγυήσεις  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

 ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή  …… € παρέχεται δε με εγγυητική 

επιστολή πιστωτικών  ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα προς τούτο στην 

ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση καθώς και με έντοκα γραμμάτια  Δημοσίου. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από 

την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 17ο -  Παραλαβή 

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

  

Άρθρο 18ο -  Πληρωμή 

α) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με  την υποβολή του τιμολογίου και την σύνταξη του οριστικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής και αν ο Δήμος καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.   

β)  Ενδεικτικά αναφέρετε ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 

εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας και κατά περίπτωση εάν παραδίδετε τμηματικά Θα εκδίδεται 

τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το 

συνολικό ποσό. ( Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα υπόδειξη 

και θα λύση τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της προμήθειας) 

γ)  Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. 

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και προμηθευτή 

σύμβασης , θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 19ο -  Χρόνος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν ως εξής:  

μέσα σε χρόνο δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

Το 30 % των ειδών με αύξοντα αριθμό του προϋπολογισμού 1 εως107,112 εως 115. 

Το υπόλοιπο 70% μαζί με τα υπολειπόμενα είδη σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε 

περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

Άρθρο 20ο -  Γλώσσα 

α.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές 

προσφορές, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ. συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. 

β. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 

που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  

γ. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων,τα κατά περίπτωση ζητούμενα ISO,CE κτλ), είναι δυνατόν  να αναφέρονται και στην 

αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια, manual, datasheet, προσπέκτους κλπ, που 

συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγλλική γλώσσα. 

 Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο 

πρόσωπα 

 

Άρθρο 21ο -  Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει  στις  εγκαταστάσεις του Δήμου στη Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών. 

 

Άρθρο 22ο -  Διαφορές Διακήρυξης Νόμων. 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια  ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο υπερισχύει ο Ν. 4412/20166.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α    Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε.   ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  ΜΜ ΠΟΣΟ ΤΙΜ ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 m 50 0,96 48,00 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 m 50 1,48 74,00 

3 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 m 50 1,00 50,00 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 m 50 1,57 78,50 

5 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 100 1,05 105,00 

6 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 m 100 1,55 155,00 

7 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 m 70 5,60 392,00 

8 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 m 200 4,60 920,00 

9 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 100 6,85 685,00 

10 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 m 30 2,51 75,30 

11 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 m 50 5,55 277,50 

12 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 m 50 8,78 439,00 

13 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 m 10 13,25 132,50 

14 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. 

μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 
m 

60 0,25 15,00 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. 

μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 
m 

60 0,40 24,00 

16 Αγωγός γυμνός χάλκινος 

πολύκλωνος 25 mm2 
m 

150 4,20 630,00 

17 Καλώδιο UTP 4' CAT 5 m 50 0,80 40,00 

18 Τηλεφωνικο δύο ζευγών 

πλακέ 
m 

50 0,50 25,00 

19 Λαμπτήρας LED A60 έως10 

W/E27  6500K 800 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

60 3,00 180,00 

20 Λαμπτήρας LED A60 έως10 

W/E27 4000K 800 lm 

τουλάχιστον  

τεμ 

10 3,00 30,00 

21 Λαμπτήρας  οικονομίας   

21W-23W/E27 2700k-6500k 

με προστατευτικό γυαλί 1400 

lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

100 5,50 550,00 

22 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 

6500K  με προστατευτικό 

πρισματικό κάλυμα 1480 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

1000 10,00 10000,00 

23 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 

2700-3000K  με 

προστατευτικό πρισματικό 

κάλυμα 1480 lm τουλάχιστον 

τεμ 

200 10,00 2000,00 

24 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 

W/E27 6400K 3300 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

350 12,50 4375,00 

25 Λαμπτήρας  led  έως 7 W/E14  

6500Κ 600 lm τουλάχιστον  

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

50 4,00 200,00 
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26 Λαμπτήρας  led  7 W/E14 

2700Κ 600 lm τουλάχιστον  

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

30 4,00 120,00 

27 Λαμπτήρας  2 PL 18 W (δύο 

ακίδων) 4000Κ 
τεμ 

10 3,00 30,00 

28 Λαμτήρας φθορισμού 18W τεμ 20 1,35 27,00 

29 Λαμτήρας φθορισμού 36W  τεμ 30 1,70 51,00 

30 Λαμτήρας φθορισμού 58W  τεμ 20 2,41 48,20 

31 Λαμτήρας φθορισμού 

κυκλικός 22W 
τεμ 

5 4,00 20,00 

32 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής 

πίεσης 250 W/Ε40   

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

100 15,00 1500,00 

33 Λαμπτήρας LED έως 35W 

E27 (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 30,00 300,00 

34 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής 

πίεσης 70 W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

15 8,28 124,20 

35 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

70W RX7s -24  
τεμ 

2 8,20 16,40 

36 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

150 W RX7s -24  
τεμ 

5 8,20 41,00 

37 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

250 W  
τεμ 

5 20,00 100,00 

38 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

400 W  
τεμ 

10 24,00 240,00 

39 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

1 KW  
τεμ 

5 85,00 425,00 

40 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

2 KW   (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

5 162,00 810,00 

41 Λαμπτήρας  12V 42W  ΜR-

16 καρφωτά 
τεμ 

20 1,50 30,00 

42 λαμπτηρας PL 26W τεμ 10 3,45 34,50 

43 λαμπτηρας LED GU10 6W 

6500K 500LM 
τεμ 

10 6,00 60,00 

44 Πυκνωτής προβολέα 1000 W 

HQI 
τεμ 

5 6,00 30,00 

45 Πυκνωτής προβολέα 2000 W 

HQI 
τεμ 

5 9,00 45,00 

46 Εκκινητής προβολέα 1000 W 

HQI 
τεμ 

5 10,00 50,00 

47 Εκκινητής προβολέα 2000 W 

HQI 
τεμ 

5 22,00 110,00 

48 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ 

Ε27 με σπειρωτό μεταλικό 

βίδωμα 1/8 

τεμ 

20 3,00 60,00 

49 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ 

Ε27 τύπου ΔΕΗ διαιρούμενα 
 

50 1,40 70,00 

50 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40 

τύπου  διαιρούμενα 
 

20 2,00 40,00 

51 Λυχνίες Ραγας LED τεμ 3 2,50 7,50 

52 Σύστημα έναυσης Pl 2x26W τεμ 2 22,00 44,00 

53 Ασφάλειες φυσίγγια 

NEOZET 35 Α με την βάση 
τεμ 

10 3,00 30,00 
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τους 

54 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 

6KA 
τεμ 

15 5,00 75,00 

55 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 

6KA 
τεμ 

40 5,00 200,00 

56 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 

6KA 
τεμ 

40 5,00 200,00 

57 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 

6KA 
τεμ 

5 5,00 25,00 

58 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 

6KA 
τεμ 

10 5,00 50,00 

59 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 

6KA 
τεμ 

20 5,00 100,00 

60 Γυαλίνη ασφάλεια με 

ασφολειοθήκη καλωδίου  6 Χ 

30  8 Α 

τεμ 

30 1,60 48,00 

61 Ρευματοδότης ράγας τεμ 5 3,00 15,00 

62 Ρευματοδότης σούκο 

εντοιχισμένος 
 

5 2,50 12,50 

63 Ρευματοδότης σούκο 

εξωτερικός στεγανός 
 

10 3,50 35,00 

64 Πρίζα δικτύου εντοιχισμένος  5 2,00 10,00 

65 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α τεμ 10 7,50 75,00 

66 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α τεμ 10 9,50 95,00 

67 Φωτοκύτταρο 16 Α τεμ 35 22,00 770,00 

68 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 

16 Α μονοφασικός 
τεμ 

5 24,00 120,00 

69 Μετασχηματιστής 250 W για 

λαμπτήρα Νατρίου 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

25 19,00 475,00 

70 Μετασχηματιστής 400 W  1 25,00 25,00 

71 Eκκινητές 250 W (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 80 3,90 312,00 

72 Eκκινητές για λαμπτήρα 

φθορισμού 4-65 W 
τεμ 

50 0,45 22,50 

73 Μετασχηματιστής 125 W 

υδραργυρου 
τεμ 

5 10,00 50,00 

74 Μετασχηματιστής μετάλλων 

1000 W 
τεμ 

1 70,00 70,00 

75 Μετασχηματιστής μετάλλων 

2000 W 
τεμ 

1 100,00 100,00 

76 Μονωτικές ταινίες  τεμ 100 0,75 75,00 

77 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 

τεμ) 
τεμ 

15 3,00 45,00 

78 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 

τεμ) 
τεμ 

15 4,00 60,00 

79 κλέμες πλαστικές διατομής 

2,5 χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 1,50 15,00 

80 κλέμες πλαστικές διατομής 6 

χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 2,00 20,00 

81 κλέμες πλαστικές διατομής 10 

χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 2,40 24,00 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 16 τεμ 10 4,00 40,00 
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χιλ 12 θέσεων 

83 μούφες ρητίνης για GT Α2 τεμ 10 24,00 240,00 

84 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων κου 5 2,00 10,00 

85 Κουτιά διακλαδωσεων 

εξωτερικά στεγανά διαστ, 

110Χ110Χ74 

 

10 2,50 25,00 

86 Φωτοσωλήνας Φ13 χρώματος 

4000Κ 
τεμ 

200 2,10 420,00 

87 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  

(βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ 

βαρεου τύπου 

τεμ 

15 21,00 315,00 

88 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό 

εξωτερικού χώρου  δύο 

ανοιγματων 

τεμ 

2 390,00 780,00 

89 Πιλλαρ μικρό στεγανός 

εξωτερικού χώρου  ενός 

ανοίγματος 

τεμ 

2 300,00 600,00 

90 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 24 

θέσεων εξωτερικός 
τεμ 

1 24,00 24,00 

91 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 36 

θέσεων εξωτερικός 
τεμ 

1 29,00 29,00 

92 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 

24 θέσεων 
τεμ 

1 22,00 22,00 

93 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 

36 θέσεων 
τεμ 

1 26,00 26,00 

94 Πολυπριζα σούκο με 

διακόπτη και προστασία 

υπερτασεων 5 θεσεων 

(πλάγιες υποδοχές) 

τεμ 

4 25,00 100,00 

95 Φις αρσενικο θυλικο τεμ 2 1,50 3,00 

96 Σωλήνας σπιράλ Φ50 τεμ 150 2,60 390,00 

97 Σωληνάρια σιλικόνης 

πολυουρεθάνης 
τεμ 

2 10,00 20,00 

98 Σωληνάρια σιλικόνης τεμ 10 5,00 50,00 

99 Ράβδοι θερμής σιλικόνης τεμ 30 1,00 30,00 

100 Φωτιστικά σώματα τύπου 

χελώνας προστασίας ΙΡ 44 
τεμ 

5 10,00 50,00 

101 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 

4000K 
τεμ 

5 20,00 100,00 

102 Φωττιστικό φθορισμού 

στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W 
τεμ 

10 24,00 240,00 

103 Προβολέας HQI 250 W 

στεγανός 
τεμ 

2 59,00 118,00 

104 Προβολέας led 50 W 

στεγανός (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

3 50,00 150,00 

105 Προβολέας led 100 W 

στεγανός  
τεμ 

7 100,00 700,00 

106 Προβολέας led 150W  τεμ 3 250,00 750,00 

107 Προβολέας led 400W 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

1 600,00 600,00 

108 Φωττιστικό σώμα Na 

E40/250 W για  βραχίονα .  

(ΔΕΙΓΜΑ)  

τεμ 

20 100,00 2000,00 
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109 Φωττιστικό σώμα κορυφής 

τύπου ¨Αμφορέα"  με μάυρη 

βάση για το παραδοσιακό 

ιστό 

τεμ 

7 145,00 1015,00 

110 Φωττιστικό σώμα κορυφής 

τύπου ¨Παγόδα¨ με την βάση 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

84 95,00 7980,00 

111 Φωττιστικό σώμα βραχίονα 

τύπου led 80-90W (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

6 345,00 2070,00 

112 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 2 31,00 62,00 

113 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 5 28,00 140,00 

114 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 2 32,00 64,00 

115 Ρελέ μονοφασικό 25 Α τεμ 10 16,00 160,00 

116 Παραδοσιακός ιστός  υψους 

2,8μ για φωτιστικά κορυφής 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

10 670,00 6700,00 

117 ιστός τηλεσκοπικός 9 μέτρα τεμ 1 680,00 680,00 

118 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μέτρα τεμ 1 380,00 380,00 

119 ιστός τηλεσκοπικός 4,30 

μέτρα 
τεμ 

1 280,00 280,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 56451,60 

   ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,01 

  
 

 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 56451,61 

    ΦΠΑ 24% 13548,39 

  
 

 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 70000,00 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Oλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα ανταποκρίνονται επί 

ποινή αποκλεισμού στις κάτωθι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές . Ο συμμετέχων οφείλει  να 

καταθέσει προσφορά υποχρεωτικά για όλα τα ζητούμενα είδη προσφορά που αφορά μέρος των ζητούμενων 

υλικών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία-απαιτήσεις στις τεχνικές 

προδιαγραφές ισχύουν και επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα τεχνικά 

φυλλάδια. Το αργότερο μέχρι μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην κατάθεση των δειγμάτων όπως αυτά αναφέρονται στο 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης  

Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δείγματα δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Τα ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια και τα περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά ποιότητας 

μπορούν να προσκομιστούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 

3 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 

5 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 

6 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 

7 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 

8 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 

9 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 

10 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 
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11 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 

12 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 

13 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 

14 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 

16 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 

17 Καλώδιο UTP 4' CAT 5 

18 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ 

19 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  6500K 800 

lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

20 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27 4000K 800 

lm τουλάχιστον  

21 Λαμπτήρας  οικονομίας   21W-23W/E27 2700k-

6500k με προστατευτικό γυαλί 1400 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

22 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 6500K  με 

προστατευτικό πρισματικό κάλυμα 1480 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

23 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 2700-3000K  με 

προστατευτικό πρισματικό κάλυμα 1480 lm 

τουλάχιστον 

24 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 W/E27 6400K 3300 

lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

25 Λαμπτήρας  led  έως 7W/E14  6500Κ 600 lm 

τουλάχιστον  σφαιρικός (ΔΕΙΓΜΑ) 

26 Λαμπτήρας  led  7W/E14 2700Κ 600 lm 

τουλάχιστον κερί (ΔΕΙΓΜΑ) 

27 Λαμπτήρας  2 PL 18 W (δύο ακίδων) 4000Κ 

28 Λαμτήρας φθορισμού 18W 

29 Λαμτήρας φθορισμού 36W  

30 Λαμτήρας φθορισμού 58W  

31 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 22W 

32 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/Ε40   

(ΔΕΙΓΜΑ) 

33 Λαμπτήρας LED έως 35W E27 (ΔΕΙΓΜΑ) 

34 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

35 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 70W RX7s-24 

36 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24  

37 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  

38 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  

39 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW  

40 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   (ΔΕΙΓΜΑ) 

41 Λαμπτήρας  12V 42W  ΜR-16 καρφωτά 

42 λαμπτηρας PL 26W 

43 λαμπτηρας LED GU10 6W 6500K 500LM 

44 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI 

45 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI 

46 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI 

47 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI 

48 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με σπειρωτό 

μεταλικό βίδωμα 1/8 

49 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 τύπου ΔΕΗ 

διαιρούμενα 
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50 Ντουικ πορσελάνης  Ε40 

51 Λυχνίες Ραγας LED 

52 Σύστημα έναυσης Pl 2x26W 

53 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την βάση 

τους 

54 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA 

55 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA 

56 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA 

57 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA 

58 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA 

59 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA 

60 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου  6 Χ 

30  8 Α 

61 Ρευματοδότης ράγας 

62 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος 

63 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός 

64 Πρίζα δικτύου εντοιχισμένος 

65 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α 

66 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α 

67 Φωτοκύτταρο 16 Α 

68 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός 

69 Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

70 Μετασχηματιστής 400 W 

71 Eκκινητές 250 W (ΔΕΙΓΜΑ) 

72 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W 

73 Μετασχηματιστής 125 W υδραργυρου 

74 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W 

75 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W 

76 Μονωτικές ταινίες  

77 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

78 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

79 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 θέσεων 

80 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων 

81 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 θέσεων 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 θέσεων 

83 μούφες ρητίνης για GT Α2 

84 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων 

85 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 

110Χ110Χ74 

86 Φωτοσωλήνας Φ13 χρώματος 4000Κ 

87 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 

40 εκ βαρεου τύπου 

88 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  δύο 

ανοιγματων 

89 Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  ενός 

ανοίγματος 

90 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 24 θέσεων εξωτερικός 

91 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 36 θέσεων εξωτερικός 

92 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 24 θέσεων 

93 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 36 θέσεων 



219 

 

94 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία 

υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες υποδοχές) 

95 Φις αρσενικο θυλικο 

96 Σωλήνας σπιράλ Φ50 

97 Σωληνάρια σιλικόνης πολυουρεθάνης 

98 Σωληνάρια σιλικόνης 

99 Ράβδοι θερμής σιλικόνης 

100 Φωτιστικά σώματα τύπου χελώνας προστασίας ΙΡ 

44 

101 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000K 

102 Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 

W 

103 Προβολέας HQI 250 W στεγανός 

104 Προβολέας led 50 W στεγανός (ΔΕΙΓΜΑ) 

105 Προβολέας led 100 W στεγανός  

106 Προβολέας led 150W 

107 Προβολέας led 400W (ΔΕΙΓΜΑ) 

108 Φωττιστικό σώμα Na E40/250 W για  βραχίονα .  

(ΔΕΙΓΜΑ)  

109 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Αμφορέα"  

με μάυρη βάση για το παραδοσιακό ιστό 

110 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨ με 

την βάση (ΔΕΙΓΜΑ) 

111 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 80-90W 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

112 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W 

113 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W 

114 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W 

115 Ρελέ μονοφασικό 25 Α 

116 Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για φωτιστικά 

κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 

117 ιστός τηλεσκοπικός 9 μέτρα 

118 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μέτρα 

119 ιστός τηλεσκοπικός 4,30 μέτρα 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Μέσα στην παρένθεση οι αύξοντες αριθμοί του πιο πάνω πίνακα)  

 

1. (19) Λαμπτήρας  LED έως 10W E27 

-    Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 6500Κ 

 

2. (20) Λαμπτήρας  LED έως 10W E27 

-    Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 4000Κ  

 

3. (21) Λαμπτήρες 21W-23W 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό 

χώρο με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα τύπου SL το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον 

λαμπτήρα  

- 2700-6500Κ  

- 230V AC.  

- ≥1400lm   
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- RA≥82(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α,  

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας.  

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg  

- θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C 

    Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προσκομισθεί επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό από επίσημο φορέα 

στο οποίο θα αποδεικνύονται  σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές τα φωτομετρικά στοιχεία του 

ανωτέρω λαμπτήρα.  

 

4. (22-23) Λαμπτήρες 15 W τύπου led 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε 

εξωτερικό χώρο με προστατευτικό περίβλημα πρισματικό τύπου SL το οποίο δεν θα είναι δυνατό να 

αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- Ψυχρού φωτός  

- 230V AC.  

- ≥1480lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α 

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

 

5. (24) Λαμπτήρας 55W spiral  

- Ψυχρού φωτός  

- ≥3300 lumen   

- διάρκεια ζωής 12.000 ώρες κατ΄ ελάχιστο 

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και  

- θερμοκρασία  λειτουργίας -30°C/45°C 

 

6. (25) Λαμπτήρας  LED έως 7W E14 

     Tύπος λαμπτήρα ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄  ελάχιστο  

- 6500Κ 

 

7. (26) Λαμπτήρας  LED έως 7W E14 

     Tύπος λαμπτήρα ΚΕΡΙ 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 2700Κ 

 

8. (32) Λαμπτήρας 250w Ε40 Nατρίου  

- ≥32000 h  

- ≥31000 lumen  

 

9. (33) Λαμπτήρες  έως 35 W τύπου led  E27.  

- 3000-6500Κ περίπου (ΑΧΛΑΔΩΤΗ ΜΟΡΦΗ) 

-   ≥300° 

- 230V AC.  

- ≥3500 και απόδοση ≥110 lm/w  

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α+  

- διάρκεια ζωής 40.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 98% μετά τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργία 

 

10. (34) Λαμπτήρας 70w Ε27 Nατρίου 

 - ≥28000 h  κατ΄  ελάχιστο  ενσωματωμένος εκκινητής 



221 

 

- ≥5500 lumen  

 

11. (35) Λαμπτήρας 70w hqi δυο άκρων  

- ≥15000 h  

- 4200k περίπου 

- ≥6500 lumen 

 

12. (36) Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων  

- ≥15000 h   

- 4200k περίπου 

- ≥14000 lumen 

13. (37) Λαμπτήρας 250w hqi Ε40 

- ≥12000 h  

- 4200k περίπου 

- ≥20000 lumen 

 

14. (38) Λαμπτήρας 400w hqi Ε40 

- ≥12000 h  

- ≥4200k περίπου 

- ≥40000 lumen 

 

15. (39) Λαμπτήρας 1000w ΗQI Ε40  

- ≥ 5.000 ώρες   

- ≥ 70.000 lumen  

- 4000-5000Κ 

 

16. (40) Λαμπτήρας 2000w ΗQI Ε40  

- ≥ 5.000 ώρες   

- ≥ 240.000 lumen  

- 4000-5000Κ 

 

17. (88) Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 

cm,  Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα 

είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

 

18. (89) Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 . 

Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα είναι 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

 

19.  (103) Προβολέας  αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W. 

 Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο 

ηλεκτροστατικά, με πολυεστερική πούδρα, αντοχής κρούσης τουλάχιστον ΙΚ07. Ο ανταυγαστήρας θα είναι 

κατασκευασμένος από σφυρίλατο ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, ασύμμετρης ευρείας 

δέσμης. Το γυαλί προστασίας θα είναι θερμοανθεκτικό - πυρίμαχο, εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο θα 

αποτελεί κατά προτίμηση και κάλυμα των οργάνων έναυσης και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο βαθμός 

στεγανότητας θα είναι τουλάχιστον IP65 και θα επιτυγχάνεται μέσω λάστιχου σιλικόνης που θα βρίσκεται 

μεταξύ του σώματος του προβολέα και του γυαλιού.  Το άνοιγμα του προβολέα για επισκευή ή αλλαγή του 

λαμπτήρα, θα γίνεται μέσω κλίπς. Ο προβολέας θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα για την λειτουργία 

της λάμπας καθώς και εκινητή αυτοδιακοπτόμενο. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο 

λαμπτήρας του. 

 

20. (104) Προβολέας led 50W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65 . 

 

21. (105) Προβολέας led 100W 
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  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65. 

 

22. (106) Προβολέας led 150W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65. 

 

23. (107) Προβολέας led 400W 

Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD ,To σώμα θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με 

ανοξείδωτες εξωτερικές βίδες, θα φέρει ειδικό σύστημα στερέωσης για την οριζόντια τοποθέτηση του σε 

προτεινόμενο ύψος 10-15 μέτρων, θα χρησιμοποιεί light lumen chip απόδοσης 145  lm/w και τροφοδοτικό 

400w με μεγάλη πραγματική φωτιστική απόδοση 110lm/w και σύνολο 44000 lm o φακός των οποίων 

εξασφαλίζει ευρεία κατανομή φωτισμού ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία κατά την έκθεση σε υπεριώδη 

ακτινοβολία ως ΕΝ 6247:2008 που αποδεικνύεται από IESNA LM-80 TEST REPORT και από πολικό 

διάγραμμα που συνοδεύει το φωτιστικό προβολέα.Η τελική του ισχύ είναι 400w        και η απόδοση μετά 

τις οπτικές και θερμικές απώλειες είναι 110 lm ανά watt.H θερμοκρασία χρώματος θα είναι 

4000Κ,συντελεστής ισχύος θα  >0,95 ,ο δείκτης  χρωματικής απόδοσης Ra >=85,δείκτης στεγανότητας 

IP65,η ψύξη της  ηλεκτρικής μονάδας θα  γίνεται με ψύκτρες αλουμινίου  εκ κατασκευής και χωρίς χρήση 

ηλεκτρικού ανεμιστήρα. 

O χώρος της ηλεκτρικής μονάδας δεν είναι ενιαίος με την φωτιστική με ηλεκτρική προστασία κλάσης 

μόνωσης ΙΙ, προκαλωδιομένο   με ειδική διάταξη που προστατεύει τα led από διακυμάνσεις της ηλεκτρικής  

τάσης και τα ρεύματα αιχμής καθώς και από την θερμοκρασία λειτουργίας την οποία διατηρεί σε χαμηλό 

επίπεδο,με κυκλώματα των led σε  σύνδεση bybass για ομαλή λειτουργία των υπολοίπων αν παρουσιαστεί 

βλάβη σε ένα lumen chip.Το φωτιστικό θα  έιναι κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

μεταξύ -30 εως +60 oC χωρίς την αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων και χωρίς την δυσμενή 

επίδραση στον χρόνο ζωής των οργάνων τους. Θα φέρει σήμανση CE . Θα προσκομιστεί ελληνικά η 

αγγλικά ISO 90012008 ,ISO 14001 του εργοστασίου κατασκεύης και έγγραφη βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή-αντιπρόσωπο –εισαγωγέα των ανωτέρω προβολέων ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

 

24. (108) Φωτιστικό βραχίονα 250W Na 

Το σώμα θα αποτελείται απο ενιαίο χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου DIN-226 βαμμένο εξωτερικά με 

σφυρίλατη βαφή φούρνου, χρώματος γκρί και εσωτερικά με πολυεστερική πούδρα λευκή.  

α) Ο χώρος του λαμπτήρος, θα περιλαμβάνει πλευρικά κάτοπτρα απο καθαρό αλουμίνιο 99,9%, χημικά 

ανοδειώμενα για πρόσθετη προστασία τα οποία θα  έχουν την δυνατότητα μετατόπισης για πλήρη απόδοση 

φωτισμού. Λυχνολαβή πορσελάνης Ε-40. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας του 

με διάρκεια ζωής ≥50000 ώρες άμεσης επανέναυσης .Ο ανωτέρω χώρος θα καλύπτεται με πλαστικό 

πολυκαρβονικό κάλυμμα  πολύ ανθεκτικό στις μηχανικές καταπονήσεις. και θα στηρίζεται στο κυρίως 

σώμα με μάνταλο μεταξύ του κυρίως σώματος και του πλαστικού καλύμματος θα εξασφαλίζεται 

στεγανότητα ΙΡ-44. 

β)Ο χώρος των οργάνων θα περιλαμβάνει στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διόρθωσης συνημίτονου, 

εκκινητή αυτοδιακοπτόμενο, κλέμμασφαλεια με γυάλινη ασφάλεια καθώς και την απαραίτητη καλωδίωση 

.Ο ανωτέρω χώρος να εξασφαλίζει στεγανότητα IP-23. 

Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ακόλουθα ΕΝ 

ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-1, ΕΝ 60598-2-3 θα είναι κλάσης μόνωσης ΙΙ. 

 

25. (109) Φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση  

Το φωτιστικό σωμα θα είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό χρώματος λευκού και θα έχει τις παρακάτω 

διαστάσεις όπως φαίνονται στο σχέδιο. 

A=390 

C=185 

B=218 

F=615 

Η βάση τοποθέτησης του φωτιστικού θα φέρει ντουί Ε27 και θα είναι από πολυκαρμπονικό υλικό  μαύρου 

χρώματος  ικανών διαστάσεων  για προσαρμογή στο φωτιστικό σώμα. 
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26. (110) Φωτιστικό  σώμα (τύπου παγόδα)  για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το 

πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα 

έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και 

κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι 

σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το 

κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. 

Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα 

κλείνει με κλίπ ή βίδα. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. 

Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. 

Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο)     

άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των 

τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές. Η βάση του φωτιστικού 

σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω 

βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε 

σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω 

μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να 

τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα με ντουϊ Ε27 η σύνδεση του φωτιστικού θα 

γίνεται μέσω κλέμμας και θα υπάρχει αντίστοιχος σφικτήρας για το καλώδιο παροχής. Το φωτιστικό πρέπει 

να έχει βαθμό προστασίας IP 44  

 

27. (111) Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80- 90 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο 

ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών 

τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους . 

Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

-   Θα είναι τύπου led  

-   Απόδοση ≥110/lm/w 

-   ΙΡ Βαθμός προστασίας  ≥ΙΡ65 

-   ΙΚ 08 

-   Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000Κ RA>85(CRI) 

-   Τάση/Συχνότητα : 100-240 V/50-60 Hz 

-   Βάρος μέγιστο περίπου 6 Κιλά 

-   Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ 60-70 

Θα προσκομισθούν στα ελληνικά ή στα αγγλικά επί ποινή αποκλεισμού δοκιμές των LED σύμφωνα με την 

πιστοποιημένη μέθοδο IESNA LM-80, πιστοποιητικό CE ,πιστοποιητικά ΕΝ 60598-1-2-3 ή πιστοποίηση 

κατά ΕΝΕC, πλήρη φωτομετρικά στοιχεία (καμπύλες φωτεινότητας,ISOCANDELA κτλ),ISO 9001 και 

ISO 14001 του εργοστασίου και έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή-αντιπρόσωπο –εισαγωγέα των 

ανωτέρω φωτιστικών  ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

 

28. (116) Παραδοσιακός ιστός  
Παραδοσιακός  ιστός  ύψους 2,8  μ περίπου, για μονό φωτιστικό σώμα, στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το 

φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση όπως έχει περιγράφεται στην τεχνική μελέτη, ο λαμπτήρας 
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έως 35 W τύπου led  E27 όπως έχει περιγράφει , το ακροκιβώτιο και το αγκύριο πάκτωσης. 

Αναλυτικά ο ιστός θα αποτελείται από τα εξής τμήματα. 

α)εσωτερικά θα φέρει χαλύβδινο γαλβανισμένο εν θερμώ σιδηροσωλήνα ύψους 2,70 μ. περίπου διαμέτρου 

περίπου Φ 120 με βάση έδρασης διαμέτρου Φ 300 και ύψους 11 εκατοστά περίπου. 

β) Εξωτερικά θα καλύπτεται από πλαστικό και θα αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα είναι  

διαμέτρου Φ 160 μήκους 72 εκ περίπου ,το δεύτερο τμήμα θα είναι διαμέτρου  Φ 120 μήκους 72 εκ 

περίπου, το τρίτο τμήμα θα είναι διαμέτρου Φ 90 123 εκ περίπου στις αλλαγές διατομών θα υπάρχει 

διακοσμητικό ανάγλυφο σχέδιο σκαλισμένο σε μορφή φλόγας στην κορυφή θα υπάρχει κατάλληλη 

συστολή Φ60 μήκους 6-7 εκ περίπου για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κορυφής τύπου αμφορέα . 

 Σε ύψος περίπου 30 εκ. από τη βάση του ιστού θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 410Χ110 mm 

περίπου εσωτερικά της οποίας θα υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για  ακροκιβώτιο ηλεκτρικής 

συνδεσμολογίας με βαθμό προστασία ΙΡ 54 

500/250V 80/16A μήκους 26εκ περίπου CLASS II  . 

Αγκύριο πάκτωσης το οποίο θα αποτελείται από τρείς βέργες 80 εκ περίπου με κατάλληλο σπείρωμα , οι 

οποίες θα είναι συγκολημμένες στις κορυφές τριών   ισόπλευρων τριγώνων πλευράς 23 εκ περίπου Θα 

συνοδεύεται από τις αντίστοιχες ροδέλες και παξιμάδια για την στερέωση του  στον ιστό. 

Η όλη εξωτερική κατασκευή θα φοριέται επί του χαλύβδινου σιδηροσωλήνα και το μεταξύ τους διάστημα 

θα πληρούται από πολυουρεθάνη  ώστε η όλη κατασκευή να καθίσταται ανθεκτική σε κραδασμούς. Το 

χρώμα του  θα είναι μαύρο και δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται από UV ακτινοβολία , και γενικά ο ιστός δεν 

θα πρέπει να επηρεάζεται  

- από αλάτι και καυστικά υλικά 

- θα έχει αντοχή στη σκουριά 

- θα έχει αντοχή σε ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες  

Παρακάτω παραθέτουμε σχέδια και φωτογραφίες του ιστού. Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να δει 

την πραγματική εικόνα (το δείγμα πρέπει να συμφωνεί) του ιστού στα διάφορα μέρη του Δήμου Ρόδου στα 

οποία έχει τοποθετηθεί όπως για παράδειγμα στην οδό Ακτή Κανάρη της Ρόδου  ,στην πλατεία Αγίου 

Νικολάου της Ρόδου στην πλατεία της Τ.Κ. Γενναδίου, στην πλατεία της Τ.Κ. Απολακκιάς  κλπ.  

  



225 

 

    
 

29.  (117) Σιδηροιστός ύψους 9 μέτρων, θα είναι σχήματος πυραμίδας κανονικού οκταγώνου και είναι 

κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 4mm και συνεχόμενου μήκους 9m.Η εξωτερική διάμετρος 

του περιγεγραμμένου κύκλου στη βάση του ιστού θα είναι 174mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 65mm 

αντίστοιχα. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400X400X20mm 

καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 

10mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο καθέτων πλευρών 200mm  και100mm.Η 

πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή 178mm για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, 

καθώς και τέσσερις (4) οβάλ οπές για την διέλευση των αγκυρίων με διάμετρο κέντρων οπων 280mm  σε 

τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Μ24, με  

σπείρωμα καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερεις ήλοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με 

ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ' αυτούς γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των 

και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως των κατά την ενσωμάτωση τους μέσα 

στη βάση από σκυρόδεμα με διαστάσεις M24Χ750 .Ο ιστόςθα  φέρει σε απόσταση 60cm από τη βάση του 

οπή διαστάσεων 83X350mm για την τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από 

λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού, 

Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν 

θερμό 

 

30. (118) ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ 6,50m 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 6,50m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, τριών 

τμημάτων. Το πρώτο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 114mm  πάχους 3mm και 

μήκους 2500mm. Το δεύτερο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 89mm πάχους 3mm 

και μήκους 2000mm.Το τρίτο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 102mm πάχους 3mm 

και μήκους 2000mm ‘Οι συνδέσεις των ανωτέρω τμημάτων του ιστού θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένες 

από πιεστικό μηχάνημα ώστε η μεγαλύτερη διάμετρος να δεχθεί εφαρμοστά το άκρο της μικρότερης, όπου 
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και εισέρχεται 100mm εντός αυτής.  Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 2000mm από το κάτω άκρο του του 

οπή διαστάσεων  

85 x 300mm για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γειώσεως, η οποία θα κλείνει με θυρίδα 

από έλασμα ίδιου πάχους στερεωμένη με ανοξείδωτο κλείστρο και σύστημα μεντεσέ ώστε να μην 

αποσπάται από τον ιστό. Η θυρίδα στην κλειστή θέση δεν θα προεξέχει του ιστού.   

Στην κορυφή θα φέρει ενσωματωμένο κυρτό βραχίονα διατομής Ø 60mm και μήκους 500mm για την 

τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος.  

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών, θα γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερμώ 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO1461 με ελάχιστο πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου 70 

μm (500gr/m
2
). Στην συνέχεια θα βάφεται ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα. 

 

31. (119) ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ 4,30m 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 4,30m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, δύο  

τμημάτων. Το πρώτο τμήμα μήκους 2,30m, θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου  

Ø 102mm και πάχους 3,0mm Το δεύτερο  τμήμα μήκους 2m, θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου 

Ø 76mm και πάχους 3,0mm. Η μεγαλύτερη διατομή θα συμπιέζεται εν ψυχρώ ώστε να δεχτεί εφαρμοστά 

την μικρότερη όπου και συγκολλάται στεγανά.  

Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 1300mm από το κάτω άκρο του του οπή διαστάσεων  

80 x 300mm για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γειώσεως, η οποία θα κλείνει με θυρίδα 

από έλασμα ίδιου πάχους στερεωμένη με ανοξείδωτο κλείστρο και σύστημα μεντεσέ ώστε να μην 

αποσπάται από τον ιστό. Η θυρίδα στην κλειστή θέση δεν θα προεξέχει του ιστού.   

Στην κορυφή θα φέρει σιδηροσωλήνα Ø 60mm για την τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος. 

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών θα γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερμώ 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO 1461 με ελάχιστο πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου 70 

μm (500gr/m
2
). Στη συνέχεια αφού λειανθεί προσεκτικά θα βάφεται ηλεκτροστατικά με πολυεστερικό 

πούδρα. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016), Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 158/2016 

(ΦΕΚ/Β/3698/16-11-2016)] 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 

Ονομασία : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» 

Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

Ταχυδρομική διεύθυνση : Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών (1
ος

 όροφος) 

Αρμόδιος για πληροφορίες : 
Βασιλώττος Κ. 

Διακολιός Β. 

Τηλέφωνο : 22413-64613 

Fax : 22413-64614 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : 
basilottos@rhodes.gr 

diakolios@rhodes.gr 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.rhodes.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 

δημόσιας σύμβασης : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

CPV : 31681410-0 

Κωδικός διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ: 

 

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2017 

mailto:basilottos@rhodes.gr
mailto:diakolios@rhodes.gr
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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)
71

: 

…………………………………………………………………

……………………………….. 

Ταχυδρομική διεύθυνση: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
72

 

(Ονοματεπώνυμο): 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

…………………………………………………………………

……………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………… 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
73

; 
[  ] Πολύ μικρή  [  ] Μικρή  [  ] Μεσαία 

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 :   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :   

Ημερομηνία γέννησης :   

Τόπος Γέννησης :   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :   

Ημερομηνία έκδοσης Ταυτότητας :   

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα :   

Ταχυδρομική διεύθυνση :   

Τηλέφωνο:   

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :   

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
74

, 2) δωροδοκία
7576

, 3) απάτη
77

, 4) τρομοκρατικά εγκλήματα 

ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
78

, 5) νομιμοποίηση εσόδων από 

                                                 
71 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει. 

72 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

73 Σημειώστε με το σύμβολο √. 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. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 
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παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
79

, 6) παιδική εργασία και άλλες 

μορφές εμπορίας ανθρώπων
80

 
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
81

 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 (πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις) διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης 

Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
82

, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 

τυχόν εγκατεστημένος; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

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): 

………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

                                                                                                                                                                  
74 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). 

75 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
76 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). 

77 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. 

78 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. 

79 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”. 

80 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.". 

81 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) 

82 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) 
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Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντων
83

, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με 

άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
84

; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

O οικονομικός φορέας : 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

                                                 
83 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 

84 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016 
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 

την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος V: 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 είμαι σε θέση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της και κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν: 

 

Ρόδος 09/05/2017 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

Διακολιός Βασίλειος 

ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός 

  Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

 

 

Αλέξανδρος Μπεκιάρης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για  την   Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α    Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε. Αφάντου 
  

Ο Δήμαρχος Ρόδου 

Έχοντας υπ όψιν : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για <<δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ>> 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 << ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις >>    

3. Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ.  

       114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

4. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

6. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 

λοιπές διατάξεις>> 

7. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 <<Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων>> 

8. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

9. Τις  αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης που έχουν  εκδοθεί. 

10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 στους  Κ.Α.  30-6662.0004.0007  του οποίου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση 70.000,00 €. 

11. Την υπ΄αριθμό ……./2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη 

και καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης   

 

Προκηρύσσει 
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Τη διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά στην προμήθεια «Π Ρ 

Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε.  Αφάντου» (συνημμένος πίνακας) 

ενδεικτικού προϋπολογισμού  (70.000,00  €)  μαζί με το Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) και εφόσον 

πληρούνται τα κριτήρια των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο προμήθειας  

Η παρούσα αφορά τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων των 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και Δημοτικού Φωτισμού  της Δημοτικής Ενότητας 

Αφάντου. 

 

Άρθρο 2ο - Συμβατικά Στοιχεία  

    Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Τεχνικές προδιαγραφές 

δ.)  Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

 

Άρθρο 3ο - Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας 

α) Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά με το  Φ.Π.Α. στις  εβδομήντα 

χιλιάδες  ευρώ (70.000,00 €). 

β) Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2017 και Θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π. 

 

Άρθρο 4ο - Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού  

Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να    υποβάλουν 

προσφορά υποχρεωτικά  στο σύνολο των ειδών (συνημμένος πίνακας).  

 

Άρθρο 5ο -  Δεκτοί στον διαγωνισμό 

    Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

 

Άρθρο 6ο - Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού : 

 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται. 

1)Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ), συμπληρωμένο σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄. 

o ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

o Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΤΕΥΔ. 

o Η ημερομηνία του ΤΕΥΔ πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  

o 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. 

 

2)Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 

εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 

προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα 

του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία 

και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 
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δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό 

δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου. 

3)Υπεύθυνη δήλωση: 

- ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του 

Δήμου με δικά του έξοδα  

-ότι έλαβε γνώση όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  και των σχετικών με 

αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται. 

- για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

- ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση 

υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

- που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της επιχείρησης. 

 

Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους  υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης , βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο 

 Όλες οι ως άνω αναφερόμενες Δηλώσεις των Συμπληρωματικών Στοιχείων θα πρέπει να κατατεθούν όπως 

περιγράφονται, και να τοποθετηθούν στον φάκελο των  Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 

Κατά το σταδιο της κατακύρωσης μόνο ο μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται να υποβάλει 

εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη από 10 ούτε μεγαλύτερη από 20 ημέρες ) από την 

κοινοποίηση της ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  των άρθρων 73 και 74 του Ν. 

4412/2016 καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου 

 

4) Πιστοποιητικά ISO 

Πιστοποιητικά ποιότητας ISO (Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) του κατασκευαστή για τους ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

 

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο Προσωρινός μειοδότης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) είναι τα εξής: 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας  και συγκεκριμένα για τα παρακάτω: 

A.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

B.  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

C.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

D.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (EE L 166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία 

ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

E. αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και όλα τα μέλη για Α.Ε. 
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• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

Β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

Γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει η 

εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

Ε.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

Ε.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται 

χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ΣΤ.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας 

στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ΣΤ.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ΣΤ.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το 

Δήμο.  

ΣΤ.4 τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν ένδειξη CE  όπου αυτό απαιτείται. 

Ζ. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO του προμηθευτή 

 

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

 

  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

  α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες,  

 

 ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

β)   Πιστοποιητικό ως παράγραφος 3 και 4 των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει στην ένωση,  

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  στους οποίους  μετέχουν και 

επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50% 

 γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν  και κάθε άλλο 

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται  ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη  χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε 

φορά εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

Άρθρο 7ο -  Χρόνος & τόπος  καθώς και  τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών & 

Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την ………………. ημέρα ………………. και ώρα ………… 

π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να: 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών 

ή  

β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

Άρθρο 8o – Ισχύς των Προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για εξήντα (60) ημέρες. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη 

γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των προσφορών. 
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 Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο μειοδότης δεν 

μπορεί να προβάλει καμία αξίωση. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

   

 Άρθρο 9
 
– Φάκελος Προσφορά  

    Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

  Η μη τήρηση οποιονδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 

9.1  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο 

κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:    

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθεια και της  αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης  

3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντας  (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης  , τηλέφωνο 

σταθερό , φάξ ,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , διεύθυνση, ΑΦ.Μ. κ.τ.λ.) 

 

9.2 Στον κάθε εσωτερικό φάκελο (και όχι μόνο στον εξωτερικό) που θα υποβληθεί, πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την   

     προμήθεια.  (Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

2.  Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης 

3.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, 

τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ). 

 

9.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

9.3.1 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα όπου 

επιτρέπεται). Τα δικαιολογητικά αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  
9.3.2 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, ερωτηματολόγια, 

φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο, 

μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

9.3.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι 

δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη, με αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά θα ακολουθεί το μοτίβο των 

πινάκων που υπάρχουν στη μελέτη του διαγωνισμού. Όλα τα δημοπρατούμενα είδη θα πρέπει να 

αναγράφονται στην προσφορά με τη σειρά που τούτα δίδονται στη μελέτη του διαγωνισμού, ακόμη και αν 

ο συμμετέχων δεν δίνει προσφορά για όλα τα προϊόντα, αν τούτο προβλέπεται από τη διακήρυξη. 

9.3.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

4. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας, όπως αναλυτικά ορίζεται και 

ανωτέρω.  

 

5. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον  

προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει τις 

προσφορές και κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  μονογράφει και  σφραγίζει 

αυτήν. Η προσφορά  απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  καθιστούν  ασαφή  

κατά  τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  κατά  περίπτωση στην προσφορά 

αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα  τα οποία δεν  αποδέχεται. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους 
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τους  διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών 

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική ταυτότητα, 

κλπ). 

Οι ανώνυμες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της στο 

διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το 

διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην 

Επιτροπή αυτοπροσώπως με ταυτότητα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει δείγματα επί ποινή αποκλεισμού για τα υλικά που έχουν την 

ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑ» στον πίνακα του προϋπολογισμού το αργότερο, μέχρι την προηγούμενη ημέρα από 

την ημέρα του διαγωνισμού. Οι προσφορές που θα κατατεθούν χωρίς να έχουν προσκομισθεί δείγματα την 

προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δεν θα γίνουν δεκτές. 

Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα ανωτέρω δικαιολογητικά  

 

Άρθρο 10ο -  Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 

α)   Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε - € -. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων  

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 

της διακήρυξης. 

β) Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

γ)  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, η είναι 

εσφαλμένη λογιστικά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 11ο -  Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία  Αποσφράγισης προσφορών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού  οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την  αρμόδια Επιτροπή ενώπιον των συμμετοχόντων στο Διαγωνισμό. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως 

εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

α)    Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος , μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα και 

η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην υπηρεσία. 

β)    Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση  της αξιολόγησης 

των λοιπών στοιχείων αυτής την ίδια ημέρα ή σε διαφορετική  ημερομηνία και ώρα που θα  γνωστοποιηθεί 

και  θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος  της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό τρεις  (3) 

τουλάχιστον  ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 

 

Άρθρο 12ο -  Αξιολόγηση Προσφορών 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής στο σύνολο των υλικών  όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές 

και στην περίπτωση που θα υπάρχουν ίδιές τιμές  ανάμεσα σε προμηθευτές θα διενεργείται κλήρωση με 

όρους που θα τεθούν από την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους 

προμηθευτές των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της διακήρυξης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από 

σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί ποινή 

αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 
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Άρθρο 13ο -  Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού , με γνωμοδότηση του προς 

την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους . 

γ)   την διενέργεια κλήρωσης  μεταξύ ισοδύναμων προσφορων.  

δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου μπορεί ο 

διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς 

τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει 

αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

 

Άρθρο 14ο -  Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

α)   Ενστάσεις κατά της διακήρυξης. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016  

Β) Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή προμηθευτή σε 

αυτόν Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016   

 

Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπερ 

του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην 

παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 15ο -  Υπογραφή Σύμβασης 

1. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις 

προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών.  

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 

συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα 

στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής : 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη .  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,  

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

θ. Τον τρόπο πληρωμής. 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα 

μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Δεν μπορεί 

να περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο  

 

Άρθρο 16ο -  Εγγυήσεις  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

 ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή  …… € παρέχεται δε με εγγυητική 

επιστολή πιστωτικών  ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα προς τούτο στην 

ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση καθώς και με έντοκα γραμμάτια  Δημοσίου. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  
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Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από 

την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 17ο -  Παραλαβή 

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

  

Άρθρο 18ο -  Πληρωμή 

α) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με  την υποβολή του τιμολογίου και την σύνταξη του οριστικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής και αν ο Δήμος καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.   

β)  Ενδεικτικά αναφέρετε ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 

εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας και κατά περίπτωση εάν παραδίδετε τμηματικά Θα εκδίδεται 

τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το 

συνολικό ποσό. ( Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα υπόδειξη 

και θα λύση τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της προμήθειας) 

γ)  Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. 

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και προμηθευτή 

σύμβασης , θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 19ο -  Χρόνος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν ως εξής:  

μέσα σε χρόνο δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

Το 30 % των ειδών με αύξοντα αριθμό του προϋπολογισμού 1 εως107,112 εως 115. 

Το υπόλοιπο 70% μαζί με τα υπολειπόμενα είδη σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε 

περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

Άρθρο 20ο -  Γλώσσα 

α.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές 

προσφορές, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ. συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. 

β. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 

που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  

γ. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων,τα κατά περίπτωση ζητούμενα ISO,CE κτλ), είναι δυνατόν  να αναφέρονται και στην 

αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια, manual, datasheet, προσπέκτους κλπ, που 

συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγλλική γλώσσα. 

 Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο 

πρόσωπα 

 

Άρθρο 21ο -  Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει  στις  εγκαταστάσεις του Δήμου στη Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών. 

 

Άρθρο 22ο -  Διαφορές Διακήρυξης Νόμων. 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια  ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο υπερισχύει ο Ν. 4412/20166.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  ΜΜ ΠΟΣΟ ΤΙΜ ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 
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1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 m 50 0,96 48,00 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 m 50 1,48 74,00 

3 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 m 50 1,00 50,00 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 m 50 1,57 78,50 

5 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 100 1,05 105,00 

6 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 m 100 1,55 155,00 

7 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 m 70 5,60 392,00 

8 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 m 200 4,60 920,00 

9 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 100 6,85 685,00 

10 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 m 30 2,51 75,30 

11 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 m 50 5,55 277,50 

12 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 m 50 8,78 439,00 

13 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 m 10 13,25 132,50 

14 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. 

μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 
m 

60 0,25 15,00 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. 

μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 
m 

60 0,40 24,00 

16 Αγωγός γυμνός χάλκινος 

πολύκλωνος 25 mm2 
m 

150 4,20 630,00 

17 Καλώδιο UTP 4' CAT 5 m 50 0,80 40,00 

18 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ m 50 0,50 25,00 

19 Λαμπτήρας LED A60 έως10 

W/E27  6500K 800 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

60 3,00 180,00 

20 Λαμπτήρας LED A60 έως10 

W/E27 4000K 800 lm 

τουλάχιστον  

τεμ 

10 3,00 30,00 

21 Λαμπτήρας  οικονομίας   21W-

23W/E27 2700k-6500k με 

προστατευτικό γυαλί 1400 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

100 5,50 550,00 

22 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 

6500K  με προστατευτικό 

πρισματικό κάλυμα 1480 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

1000 10,00 10000,00 

23 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 

2700-3000K  με προστατευτικό 

πρισματικό κάλυμα 1480 lm 

τουλάχιστον 

τεμ 

200 10,00 2000,00 

24 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 

W/E27 6400K 3300 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

350 12,50 4375,00 

25 Λαμπτήρας  led  έως 7 W/E14  

6500Κ 600 lm τουλάχιστον  

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

50 4,00 200,00 

26 Λαμπτήρας  led  7 W/E14 

2700Κ 600 lm τουλάχιστον  

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

30 4,00 120,00 

27 Λαμπτήρας  2 PL 18 W (δύο 

ακίδων) 4000Κ 
τεμ 

10 3,00 30,00 

28 Λαμτήρας φθορισμού 18W τεμ 20 1,35 27,00 

29 Λαμτήρας φθορισμού 36W  τεμ 30 1,70 51,00 
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30 Λαμτήρας φθορισμού 58W  τεμ 20 2,41 48,20 

31 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 

22W 
τεμ 

5 4,00 20,00 

32 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής 

πίεσης 250 W/Ε40   (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

100 15,00 1500,00 

33 Λαμπτήρας LED έως 35W E27 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 30,00 300,00 

34 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής 

πίεσης 70 W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

15 8,28 124,20 

35 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

70W RX7s -24  
τεμ 

2 8,20 16,40 

36 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

150 W RX7s -24  
τεμ 

5 8,20 41,00 

37 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

250 W  
τεμ 

5 20,00 100,00 

38 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

400 W  
τεμ 

10 24,00 240,00 

39 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 

KW  
τεμ 

5 85,00 425,00 

40 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 

KW   (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

5 162,00 810,00 

41 Λαμπτήρας  12V 42W  ΜR-16 

καρφωτά 
τεμ 

20 1,50 30,00 

42 λαμπτηρας PL 26W τεμ 10 3,45 34,50 

43 λαμπτηρας LED GU10 6W 

6500K 500LM 
τεμ 

10 6,00 60,00 

44 Πυκνωτής προβολέα 1000 W 

HQI 
τεμ 

5 6,00 30,00 

45 Πυκνωτής προβολέα 2000 W 

HQI 
τεμ 

5 9,00 45,00 

46 Εκκινητής προβολέα 1000 W 

HQI 
τεμ 

5 10,00 50,00 

47 Εκκινητής προβολέα 2000 W 

HQI 
τεμ 

5 22,00 110,00 

48 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 

με σπειρωτό μεταλικό βίδωμα 

1/8 

τεμ 

20 3,00 60,00 

49 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 

τύπου ΔΕΗ διαιρούμενα 
 

50 1,40 70,00 

50 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40 τύπου  

διαιρούμενα 
 

20 2,00 40,00 

51 Λυχνίες Ραγας LED τεμ 3 2,50 7,50 

52 Σύστημα έναυσης Pl 2x26W τεμ 2 22,00 44,00 

53 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 

35 Α με την βάση τους 
τεμ 

10 3,00 30,00 

54 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA τεμ 15 5,00 75,00 

55 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA τεμ 40 5,00 200,00 

56 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA τεμ 40 5,00 200,00 

57 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA τεμ 5 5,00 25,00 

58 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA τεμ 10 5,00 50,00 

59 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA τεμ 20 5,00 100,00 
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60 Γυαλίνη ασφάλεια με 

ασφολειοθήκη καλωδίου  6 Χ 30  

8 Α 

τεμ 

30 1,60 48,00 

61 Ρευματοδότης ράγας τεμ 5 3,00 15,00 

62 Ρευματοδότης σούκο 

εντοιχισμένος 
 

5 2,50 12,50 

63 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός 

στεγανός 
 

10 3,50 35,00 

64 Πρίζα δικτύου εντοιχισμένος  5 2,00 10,00 

65 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α τεμ 10 7,50 75,00 

66 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α τεμ 10 9,50 95,00 

67 Φωτοκύτταρο 16 Α τεμ 35 22,00 770,00 

68 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 

Α μονοφασικός 
τεμ 

5 24,00 120,00 

69 Μετασχηματιστής 250 W για 

λαμπτήρα Νατρίου (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

25 19,00 475,00 

70 Μετασχηματιστής 400 W  1 25,00 25,00 

71 Eκκινητές 250 W (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 80 3,90 312,00 

72 Eκκινητές για λαμπτήρα 

φθορισμού 4-65 W 
τεμ 

50 0,45 22,50 

73 Μετασχηματιστής 125 W 

υδραργυρου 
τεμ 

5 10,00 50,00 

74 Μετασχηματιστής μετάλλων 

1000 W 
τεμ 

1 70,00 70,00 

75 Μετασχηματιστής μετάλλων 

2000 W 
τεμ 

1 100,00 100,00 

76 Μονωτικές ταινίες  τεμ 100 0,75 75,00 

77 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 

τεμ) 
τεμ 

15 3,00 45,00 

78 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 

τεμ) 
τεμ 

15 4,00 60,00 

79 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 

χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 1,50 15,00 

80 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 

12 θέσεων 
τεμ 

10 2,00 20,00 

81 κλέμες πλαστικές διατομής 10 

χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 2,40 24,00 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 16 

χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 4,00 40,00 

83 μούφες ρητίνης για GT Α2 τεμ 10 24,00 240,00 

84 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων κου 5 2,00 10,00 

85 Κουτιά διακλαδωσεων 

εξωτερικά στεγανά διαστ, 

110Χ110Χ74 

 

 

10 2,50 25,00 

86 Φωτοσωλήνας Φ13 χρώματος 

4000Κ 
τεμ 

200 2,10 420,00 

87 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  

(βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ 

βαρεου τύπου 

τεμ 

15 21,00 315,00 

88 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό 

εξωτερικού χώρου  δύο 
τεμ 

2 390,00 780,00 
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ανοιγματων 

89 Πιλλαρ μικρό στεγανός 

εξωτερικού χώρου  ενός 

ανοίγματος 

τεμ 

2 300,00 600,00 

90 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 24 

θέσεων εξωτερικός 
τεμ 

1 24,00 24,00 

91 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 36 

θέσεων εξωτερικός 
τεμ 

1 29,00 29,00 

92 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 

24 θέσεων 
τεμ 

1 22,00 22,00 

93 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 

36 θέσεων 
τεμ 

1 26,00 26,00 

94 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη 

και προστασία υπερτασεων 5 

θεσεων (πλάγιες υποδοχές) 

τεμ 

4 25,00 100,00 

95 Φις αρσενικο θυλικο τεμ 2 1,50 3,00 

96 Σωλήνας σπιράλ Φ50 τεμ 150 2,60 390,00 

97 Σωληνάρια σιλικόνης 

πολυουρεθάνης 
τεμ 

2 10,00 20,00 

98 Σωληνάρια σιλικόνης τεμ 10 5,00 50,00 

99 Ράβδοι θερμής σιλικόνης τεμ 30 1,00 30,00 

100 Φωτιστικά σώματα τύπου 

χελώνας προστασίας ΙΡ 44 
τεμ 

5 10,00 50,00 

101 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 

4000K 
τεμ 

5 20,00 100,00 

102 Φωττιστικό φθορισμού στεγανά 

με κάλυμμα 2Χ36 W 
τεμ 

10 24,00 240,00 

103 Προβολέας HQI 250 W 

στεγανός 
τεμ 

2 59,00 118,00 

104 Προβολέας led 50 W στεγανός 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

3 50,00 150,00 

105 Προβολέας led 100 W στεγανός τεμ 7 100,00 700,00 

106 Προβολέας led 150W  τεμ 3 250,00 750,00 

107 Προβολέας led 400W 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

1 600,00 600,00 

108 Φωττιστικό σώμα Na E40/250 

W για  βραχίονα .  (ΔΕΙΓΜΑ)  
τεμ 

20 100,00 2000,00 

109 Φωττιστικό σώμα κορυφής 

τύπου ¨Αμφορέα"  με μάυρη 

βάση για το παραδοσιακό ιστό 

τεμ 

7 145,00 1015,00 

110 Φωττιστικό σώμα κορυφής 

τύπου ¨Παγόδα¨ με την βάση 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

84 95,00 7980,00 

111 Φωττιστικό σώμα βραχίονα 

τύπου led 80-90W (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

6 345,00 2070,00 

112 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 2 31,00 62,00 

113 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 5 28,00 140,00 

114 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 2 32,00 64,00 

115 Ρελέ μονοφασικό 25 Α τεμ 10 16,00 160,00 

116 Παραδοσιακός ιστός  υψους 

2,8μ για φωτιστικά κορυφής 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

10 670,00 6700,00 
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117 ιστός τηλεσκοπικός 9 μέτρα τεμ 1 680,00 680,00 

118 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μέτρα τεμ 1 380,00 380,00 

119 ιστός τηλεσκοπικός 4,30 μέτρα τεμ 1 280,00 280,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 56451,60 

   ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,01 

  
 

 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 56451,61 

    ΦΠΑ 24% 13548,39 

  
 

 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 70000,00 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Oλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα ανταποκρίνονται επί 

ποινή αποκλεισμού στις κάτωθι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές . Ο συμμετέχων οφείλει  να 

καταθέσει προσφορά υποχρεωτικά για όλα τα ζητούμενα είδη προσφορά που αφορά μέρος των ζητούμενων 

υλικών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία-απαιτήσεις στις τεχνικές 

προδιαγραφές ισχύουν και επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα τεχνικά 

φυλλάδια. Το αργότερο μέχρι μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην κατάθεση των δειγμάτων όπως αυτά αναφέρονται στο 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης  

Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δείγματα δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Τα ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια και τα περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά ποιότητας 

μπορούν να προσκομιστούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 

3 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 

5 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 

6 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 

7 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 

8 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 

9 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 

10 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 

11 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 

12 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 

13 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 

14 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 

1,5 mm2 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 

2,5 mm2 

16 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 

mm2 

17 Καλώδιο UTP 4' CAT 5 

18 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ 

19 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  

6500K 800 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

20 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27 

4000K 800 lm τουλάχιστον  

21 Λαμπτήρας  οικονομίας   21W-23W/E27 

2700k-6500k με προστατευτικό γυαλί 

1400 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 
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22 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 6500K  με 

προστατευτικό πρισματικό κάλυμα 1480 

lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

23 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 2700-

3000K  με προστατευτικό πρισματικό 

κάλυμα 1480 lm τουλάχιστον 

24 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 W/E27 

6400K 3300 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

25 Λαμπτήρας  led  έως 7W/E14  6500Κ 600 

lm τουλάχιστον  σφαιρικός (ΔΕΙΓΜΑ) 

26 Λαμπτήρας  led  7W/E14 2700Κ 600 lm 

τουλάχιστον κερί (ΔΕΙΓΜΑ) 

27 Λαμπτήρας  2 PL 18 W (δύο ακίδων) 

4000Κ 

28 Λαμτήρας φθορισμού 18W 

29 Λαμτήρας φθορισμού 36W  

30 Λαμτήρας φθορισμού 58W  

31 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 22W 

32 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 

W/Ε40   (ΔΕΙΓΜΑ) 

33 Λαμπτήρας LED έως 35W E27 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

34 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 

W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 

35 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 70W RX7s-

24  

36 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W 

RX7s -24  

37 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  

38 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  

39 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW  

40 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   

(ΔΕΙΓΜΑ) 

41 Λαμπτήρας  12V 42W  ΜR-16 καρφωτά 

42 λαμπτηρας PL 26W 

43 λαμπτηρας LED GU10 6W 6500K 500LM 

44 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI 

45 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI 

46 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI 

47 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI 

48 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με 

σπειρωτό μεταλικό βίδωμα 1/8 

49 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 τύπου ΔΕΗ 

διαιρούμενα 

50 Ντουικ πορσελάνης  Ε40 

51 Λυχνίες Ραγας LED 

52 Σύστημα έναυσης Pl 2x26W 

53 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την 

βάση τους 

54 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA 

55 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA 

56 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA 

57 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA 

58 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA 

59 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA 
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60 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη 

καλωδίου  6 Χ 30  8 Α 

61 Ρευματοδότης ράγας 

62 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος 

63 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός 

64 Πρίζα δικτύου εντοιχισμένος 

65 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α 

66 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α 

67 Φωτοκύτταρο 16 Α 

68 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α 

μονοφασικός 

69 Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα 

Νατρίου (ΔΕΙΓΜΑ) 

70 Μετασχηματιστής 400 W 

71 Eκκινητές 250 W (ΔΕΙΓΜΑ) 

72 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W 

73 Μετασχηματιστής 125 W υδραργυρου 

74 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W 

75 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W 

76 Μονωτικές ταινίες  

77 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

78 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

79 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 

θέσεων 

80 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων 

81 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 

θέσεων 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 

θέσεων 

83 μούφες ρητίνης για GT Α2 

84 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων 

85 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά 

διαστ, 110Χ110Χ74 

86 Φωτοσωλήνας Φ13 χρώματος 4000Κ 

87 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  

(βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ βαρεου τύπου 

88 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού 

χώρου  δύο ανοιγματων 

89 Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού 

χώρου  ενός ανοίγματος 

90 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 24 θέσεων 

εξωτερικός 

91 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 36 θέσεων 

εξωτερικός 

92 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 24 θέσεων 

93 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 36 θέσεων 

94 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και 

προστασία υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες 

υποδοχές) 

95 Φις αρσενικο θυλικο 

96 Σωλήνας σπιράλ Φ50 

97 Σωληνάρια σιλικόνης πολυουρεθάνης 

98 Σωληνάρια σιλικόνης 

99 Ράβδοι θερμής σιλικόνης 

100 Φωτιστικά σώματα τύπου χελώνας 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Μέσα στην παρένθεση οι αύξοντες αριθμοί του πιο πάνω πίνακα)  

 

1. (19) Λαμπτήρας  LED έως 10W E27 

-    Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 6500Κ 

 

2. (20) Λαμπτήρας  LED έως 10W E27 

-    Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 4000Κ  

 

3. (21) Λαμπτήρες 21W-23W 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό 

χώρο με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα τύπου SL το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον 

λαμπτήρα  

- 2700-6500Κ  

- 230V AC.  

- ≥1400lm   

- RA≥82(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α,  

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας.  

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg  

- θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C 

προστασίας ΙΡ 44 

101 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000K 

102 Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με 

κάλυμμα 2Χ36 W 

103 Προβολέας HQI 250 W στεγανός 

104 Προβολέας led 50 W στεγανός (ΔΕΙΓΜΑ) 

105 Προβολέας led 100 W στεγανός 

106 Προβολέας led 150W 

107 Προβολέας led 400W (ΔΕΙΓΜΑ) 

108 Φωττιστικό σώμα Na E40/250 W για  

βραχίονα .  (ΔΕΙΓΜΑ)  

109 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου 

¨Αμφορέα"  με μάυρη βάση για το 

παραδοσιακό ιστό 

110 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου 

¨Παγόδα¨ με την βάση (ΔΕΙΓΜΑ) 

111 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 80-

90W (ΔΕΙΓΜΑ) 

112 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W 

113 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W 

114 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W 

115 Ρελέ μονοφασικό 25 Α 

116 Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για 

φωτιστικά κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 

117 ιστός τηλεσκοπικός 9 μέτρα 

118 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μέτρα 

119 ιστός τηλεσκοπικός 4,30 μέτρα 
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    Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προσκομισθεί επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό από επίσημο φορέα 

στο οποίο θα αποδεικνύονται  σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές τα φωτομετρικά στοιχεία του 

ανωτέρω λαμπτήρα.  

 

4. (22-23) Λαμπτήρες 15 W τύπου led 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε 

εξωτερικό χώρο με προστατευτικό περίβλημα πρισματικό τύπου SL το οποίο δεν θα είναι δυνατό να 

αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- Ψυχρού φωτός  

- 230V AC.  

- ≥1480lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α 

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

 

5. (24) Λαμπτήρας 55W spiral  

- Ψυχρού φωτός  

- ≥3300 lumen   

- διάρκεια ζωής 12.000 ώρες κατ΄ ελάχιστο 

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και  

- θερμοκρασία  λειτουργίας -30°C/45°C 

 

6. (25) Λαμπτήρας  LED έως 7W E14 

     Tύπος λαμπτήρα ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄  ελάχιστο  

- 6500Κ 

 

7. (26) Λαμπτήρας  LED έως 7W E14 

     Tύπος λαμπτήρα ΚΕΡΙ 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 2700Κ 

 

8. (32) Λαμπτήρας 250w Ε40 Nατρίου  

- ≥32000 h  

- ≥31000 lumen  

 

9. (33) Λαμπτήρες  έως 35 W τύπου led  E27.  

- 3000-6500Κ περίπου (ΑΧΛΑΔΩΤΗ ΜΟΡΦΗ) 

-   ≥300° 

- 230V AC.  

- ≥3500 και απόδοση ≥110 lm/w  

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α+  

- διάρκεια ζωής 40.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 98% μετά τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργία 

 

10. (34) Λαμπτήρας 70w Ε27 Nατρίου 

 - ≥28000 h  κατ΄  ελάχιστο  ενσωματωμένος εκκινητής 

- ≥5500 lumen  

 

11. (35) Λαμπτήρας 70w hqi δυο άκρων  

- ≥15000 h  

- 4200k περίπου 

- ≥6500 lumen 
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12. (36) Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων  

- ≥15000 h   

- 4200k περίπου 

- ≥14000 lumen 

13. (37) Λαμπτήρας 250w hqi Ε40 

- ≥12000 h  

- 4200k περίπου 

- ≥20000 lumen 

 

14. (38) Λαμπτήρας 400w hqi Ε40 

- ≥12000 h  

- ≥4200k περίπου 

- ≥40000 lumen 

 

15. (39) Λαμπτήρας 1000w ΗQI Ε40  

- ≥ 5.000 ώρες   

- ≥ 70.000 lumen  

- 4000-5000Κ 

 

16. (40) Λαμπτήρας 2000w ΗQI Ε40  

- ≥ 5.000 ώρες   

- ≥ 240.000 lumen  

- 4000-5000Κ 

 

17. (88) Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 

cm,  Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα 

είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

 

18. (89) Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 . 

Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα είναι 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

 

19.  (103) Προβολέας  αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W. 

 Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο 

ηλεκτροστατικά, με πολυεστερική πούδρα, αντοχής κρούσης τουλάχιστον ΙΚ07. Ο ανταυγαστήρας θα είναι 

κατασκευασμένος από σφυρίλατο ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, ασύμμετρης ευρείας 

δέσμης. Το γυαλί προστασίας θα είναι θερμοανθεκτικό - πυρίμαχο, εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο θα 

αποτελεί κατά προτίμηση και κάλυμα των οργάνων έναυσης και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο βαθμός 

στεγανότητας θα είναι τουλάχιστον IP65 και θα επιτυγχάνεται μέσω λάστιχου σιλικόνης που θα βρίσκεται 

μεταξύ του σώματος του προβολέα και του γυαλιού.  Το άνοιγμα του προβολέα για επισκευή ή αλλαγή του 

λαμπτήρα, θα γίνεται μέσω κλίπς. Ο προβολέας θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα για την λειτουργία 

της λάμπας καθώς και εκινητή αυτοδιακοπτόμενο. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο 

λαμπτήρας του. 

 

20. (104) Προβολέας led 50W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65 . 

 

21. (105) Προβολέας led 100W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65. 

 

22. (106) Προβολέας led 150W 



248 

 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65. 

 

23. (107) Προβολέας led 400W 

Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD ,To σώμα θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με 

ανοξείδωτες εξωτερικές βίδες, θα φέρει ειδικό σύστημα στερέωσης για την οριζόντια τοποθέτηση του σε 

προτεινόμενο ύψος 10-15 μέτρων, θα χρησιμοποιεί light lumen chip απόδοσης 145  lm/w και τροφοδοτικό 

400w με μεγάλη πραγματική φωτιστική απόδοση 110lm/w και σύνολο 44000 lm o φακός των οποίων 

εξασφαλίζει ευρεία κατανομή φωτισμού ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία κατά την έκθεση σε υπεριώδη 

ακτινοβολία ως ΕΝ 6247:2008 που αποδεικνύεται από IESNA LM-80 TEST REPORT και από πολικό 

διάγραμμα που συνοδεύει το φωτιστικό προβολέα.Η τελική του ισχύ είναι 400w        και η απόδοση μετά 

τις οπτικές και θερμικές απώλειες είναι 110 lm ανά watt.H θερμοκρασία χρώματος θα είναι 

4000Κ,συντελεστής ισχύος θα  >0,95 ,ο δείκτης  χρωματικής απόδοσης Ra >=85,δείκτης στεγανότητας 

IP65,η ψύξη της  ηλεκτρικής μονάδας θα  γίνεται με ψύκτρες αλουμινίου  εκ κατασκευής και χωρίς χρήση 

ηλεκτρικού ανεμιστήρα. 

O χώρος της ηλεκτρικής μονάδας δεν είναι ενιαίος με την φωτιστική με ηλεκτρική προστασία κλάσης 

μόνωσης ΙΙ, προκαλωδιομένο   με ειδική διάταξη που προστατεύει τα led από διακυμάνσεις της ηλεκτρικής  

τάσης και τα ρεύματα αιχμής καθώς και από την θερμοκρασία λειτουργίας την οποία διατηρεί σε χαμηλό 

επίπεδο,με κυκλώματα των led σε  σύνδεση bybass για ομαλή λειτουργία των υπολοίπων αν παρουσιαστεί 

βλάβη σε ένα lumen chip.Το φωτιστικό θα  έιναι κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

μεταξύ -30 εως +60 oC χωρίς την αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων και χωρίς την δυσμενή 

επίδραση στον χρόνο ζωής των οργάνων τους. Θα φέρει σήμανση CE . Θα προσκομιστεί ελληνικά η 

αγγλικά ISO 90012008 ,ISO 14001 του εργοστασίου κατασκεύης και έγγραφη βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή-αντιπρόσωπο –εισαγωγέα των ανωτέρω προβολέων ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

 

24. (108) Φωτιστικό βραχίονα 250W Na 

Το σώμα θα αποτελείται απο ενιαίο χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου DIN-226 βαμμένο εξωτερικά με 

σφυρίλατη βαφή φούρνου, χρώματος γκρί και εσωτερικά με πολυεστερική πούδρα λευκή.  

α) Ο χώρος του λαμπτήρος, θα περιλαμβάνει πλευρικά κάτοπτρα απο καθαρό αλουμίνιο 99,9%, χημικά 

ανοδειώμενα για πρόσθετη προστασία τα οποία θα  έχουν την δυνατότητα μετατόπισης για πλήρη απόδοση 

φωτισμού. Λυχνολαβή πορσελάνης Ε-40. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας του 

με διάρκεια ζωής ≥50000 ώρες άμεσης επανέναυσης .Ο ανωτέρω χώρος θα καλύπτεται με πλαστικό 

πολυκαρβονικό κάλυμμα  πολύ ανθεκτικό στις μηχανικές καταπονήσεις. και θα στηρίζεται στο κυρίως 

σώμα με μάνταλο μεταξύ του κυρίως σώματος και του πλαστικού καλύμματος θα εξασφαλίζεται 

στεγανότητα ΙΡ-44. 

β)Ο χώρος των οργάνων θα περιλαμβάνει στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διόρθωσης συνημίτονου, 

εκκινητή αυτοδιακοπτόμενο, κλέμμασφαλεια με γυάλινη ασφάλεια καθώς και την απαραίτητη καλωδίωση 

.Ο ανωτέρω χώρος να εξασφαλίζει στεγανότητα IP-23. 

Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ακόλουθα ΕΝ 

ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-1, ΕΝ 60598-2-3 θα είναι κλάσης μόνωσης ΙΙ. 

 

25. (109) Φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση  

Το φωτιστικό σωμα θα είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό χρώματος λευκού και θα έχει τις παρακάτω 

διαστάσεις όπως φαίνονται στο σχέδιο. 

A=390 

C=185 

B=218 

F=615 

Η βάση τοποθέτησης του φωτιστικού θα φέρει ντουί Ε27 και θα είναι από πολυκαρμπονικό υλικό  μαύρου 

χρώματος  ικανών διαστάσεων  για προσαρμογή στο φωτιστικό σώμα. 
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26. (110) Φωτιστικό  σώμα (τύπου παγόδα)  για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το 

πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα 

έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και 

κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι 

σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το 

κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. 

Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα 

κλείνει με κλίπ ή βίδα. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. 

Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. 

Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο)     

άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των 

τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές. Η βάση του φωτιστικού 

σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω 

βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε 

σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω 

μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να 

τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα με ντουϊ Ε27 η σύνδεση του φωτιστικού θα 

γίνεται μέσω κλέμμας και θα υπάρχει αντίστοιχος σφικτήρας για το καλώδιο παροχής. Το φωτιστικό πρέπει 

να έχει βαθμό προστασίας IP 44  

 

27. (111) Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80- 90 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο 

ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών 

τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους . 

Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

-   Θα είναι τύπου led  

-   Απόδοση ≥110/lm/w 

-   ΙΡ Βαθμός προστασίας  ≥ΙΡ65 

-   ΙΚ 08 

-   Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000Κ RA>85(CRI) 

-   Τάση/Συχνότητα : 100-240 V/50-60 Hz 

-   Βάρος μέγιστο περίπου 6 Κιλά 

-   Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ 60-70 

Θα προσκομισθούν στα ελληνικά ή στα αγγλικά επί ποινή αποκλεισμού δοκιμές των LED σύμφωνα με την 

πιστοποιημένη μέθοδο IESNA LM-80, πιστοποιητικό CE ,πιστοποιητικά ΕΝ 60598-1-2-3 ή πιστοποίηση 

κατά ΕΝΕC, πλήρη φωτομετρικά στοιχεία (καμπύλες φωτεινότητας,ISOCANDELA κτλ),ISO 9001 και 

ISO 14001 του εργοστασίου και έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή-αντιπρόσωπο –εισαγωγέα των 

ανωτέρω φωτιστικών  ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

 

28. (116) Παραδοσιακός ιστός  

 

Παραδοσιακός  ιστός  ύψους 2,8  μ περίπου, για μονό φωτιστικό σώμα, στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το 

φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση όπως έχει περιγράφεται στην τεχνική μελέτη, ο λαμπτήρας 
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έως 35 W τύπου led  E27 όπως έχει περιγράφει , το ακροκιβώτιο και το αγκύριο πάκτωσης. 

Αναλυτικά ο ιστός θα αποτελείται από τα εξής τμήματα. 

α)εσωτερικά θα φέρει χαλύβδινο γαλβανισμένο εν θερμώ σιδηροσωλήνα ύψους 2,70 μ. περίπου διαμέτρου 

περίπου Φ 120 με βάση έδρασης διαμέτρου Φ 300 και ύψους 11 εκατοστά περίπου.  

β) Εξωτερικά θα καλύπτεται από πλαστικό και θα αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα είναι  

διαμέτρου Φ 160 μήκους 72 εκ περίπου ,το δεύτερο τμήμα θα είναι διαμέτρου  Φ 120 μήκους 72 εκ 

περίπου, το τρίτο τμήμα θα είναι διαμέτρου Φ 90 123 εκ περίπου στις αλλαγές διατομών θα υπάρχει 

διακοσμητικό ανάγλυφο σχέδιο σκαλισμένο σε μορφή φλόγας στην κορυφή θα υπάρχει κατάλληλη 

συστολή Φ60 μήκους 6-7 εκ περίπου για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κορυφής τύπου αμφορέα. 

 Σε ύψος περίπου 30 εκ. από τη βάση του ιστού θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 410Χ110 mm 

περίπου εσωτερικά της οποίας θα υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για  ακροκιβώτιο ηλεκτρικής 

συνδεσμολογίας με βαθμό προστασία ΙΡ 54 

500/250V 80/16A μήκους 26εκ περίπου CLASS II  . 

Αγκύριο πάκτωσης το οποίο θα αποτελείται από τρείς βέργες 80 εκ περίπου με κατάλληλο σπείρωμα , οι 

οποίες θα είναι συγκολημμένες στις κορυφές τριών   ισόπλευρων τριγώνων πλευράς 23 εκ περίπου Θα 

συνοδεύεται από τις αντίστοιχες ροδέλες και παξιμάδια για την στερέωση του  στον ιστό. 

Η όλη εξωτερική κατασκευή θα φοριέται επί του χαλύβδινου σιδηροσωλήνα και το μεταξύ τους διάστημα 

θα πληρούται από πολυουρεθάνη  ώστε η όλη κατασκευή να καθίσταται ανθεκτική σε κραδασμούς. Το 

χρώμα του  θα είναι μαύρο και δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται από UV ακτινοβολία , και γενικά ο ιστός δεν 

θα πρέπει να επηρεάζεται 

- από αλάτι και καυστικά υλικά 

- θα έχει αντοχή στη σκουριά 

- θα έχει αντοχή σε ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες  

Παρακάτω παραθέτουμε σχέδια και φωτογραφίες του ιστού. Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να δει 

την πραγματική εικόνα (το δείγμα πρέπει να συμφωνεί) του ιστού στα διάφορα μέρη του Δήμου Ρόδου στα 

οποία έχει τοποθετηθεί όπως για παράδειγμα στην οδό Ακτή Κανάρη της Ρόδου  ,στην πλατεία Αγίου 

Νικολάου της Ρόδου στην πλατεία της Τ.Κ. Γενναδίου, στην πλατεία της Τ.Κ. Απολακκιάς  κλπ.  
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29.  (117) Σιδηροιστός ύψους 9 μέτρων, θα είναι σχήματος πυραμίδας κανονικού οκταγώνου και είναι 

κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 4mm και συνεχόμενου μήκους 9m.Η εξωτερική διάμετρος 

του περιγεγραμμένου κύκλου στη βάση του ιστού θα είναι 174mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 65mm 

αντίστοιχα. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400X400X20mm 

καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 

10mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο καθέτων πλευρών 200mm  και100mm.Η 

πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή 178mm για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, 

καθώς και τέσσερις (4) οβάλ οπές για την διέλευση των αγκυρίων με διάμετρο κέντρων οπων 280mm  σε 

τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Μ24, με  

σπείρωμα καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερεις ήλοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με 

ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ' αυτούς γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των 

και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως των κατά την ενσωμάτωση τους μέσα 

στη βάση από σκυρόδεμα με διαστάσεις M24Χ750 .Ο ιστόςθα  φέρει σε απόσταση 60cm από τη βάση του 

οπή διαστάσεων 83X350mm για την τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από 

λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού, 

Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν 

θερμό 

 

30. (118) ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ 6,50m 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 6,50m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, τριών 

τμημάτων. Το πρώτο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 114mm  πάχους 3mm και 

μήκους 2500mm. Το δεύτερο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 89mm πάχους 3mm 

και μήκους 2000mm.Το τρίτο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 102mm πάχους 3mm 

και μήκους 2000mm ‘Οι συνδέσεις των ανωτέρω τμημάτων του ιστού θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένες 

από πιεστικό μηχάνημα ώστε η μεγαλύτερη διάμετρος να δεχθεί εφαρμοστά το άκρο της μικρότερης, όπου 

και εισέρχεται 100mm εντός αυτής.  Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 2000mm από το κάτω άκρο του του 

οπή διαστάσεων  

85 x 300mm για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γειώσεως, η οποία θα κλείνει με θυρίδα 

από έλασμα ίδιου πάχους στερεωμένη με ανοξείδωτο κλείστρο και σύστημα μεντεσέ ώστε να μην 

αποσπάται από τον ιστό. Η θυρίδα στην κλειστή θέση δεν θα προεξέχει του ιστού.   

Στην κορυφή θα φέρει ενσωματωμένο κυρτό βραχίονα διατομής Ø 60mm και μήκους 500mm για την 

τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος.  

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών, θα γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερμώ 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO1461 με ελάχιστο πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου 70 

μm (500gr/m
2
). Στην συνέχεια θα βάφεται ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα. 

 

31. (119) ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ 4,30m 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 4,30m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, δύο  

τμημάτων. Το πρώτο τμήμα μήκους 2,30m, θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου  

Ø 102mm και πάχους 3,0mm Το δεύτερο  τμήμα μήκους 2m, θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου 

Ø 76mm και πάχους 3,0mm. Η μεγαλύτερη διατομή θα συμπιέζεται εν ψυχρώ ώστε να δεχτεί εφαρμοστά 

την μικρότερη όπου και συγκολλάται στεγανά.  

Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 1300mm από το κάτω άκρο του του οπή διαστάσεων  

80 x 300mm για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γειώσεως, η οποία θα κλείνει με θυρίδα 

από έλασμα ίδιου πάχους στερεωμένη με ανοξείδωτο κλείστρο και σύστημα μεντεσέ ώστε να μην 

αποσπάται από τον ιστό. Η θυρίδα στην κλειστή θέση δεν θα προεξέχει του ιστού.   

Στην κορυφή θα φέρει σιδηροσωλήνα Ø 60mm για την τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος. 

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών θα γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερμώ 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO 1461 με ελάχιστο πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου 70 

μm (500gr/m
2
). Στη συνέχεια αφού λειανθεί προσεκτικά θα βάφεται ηλεκτροστατικά με πολυεστερικό 

πούδρα. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016), Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 158/2016 

(ΦΕΚ/Β/3698/16-11-2016)] 
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 

 

Ονομασία : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» 

Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

Ταχυδρομική διεύθυνση : Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών (1
ος

 όροφος) 

Αρμόδιος για πληροφορίες : 
Βασιλώττος Κ. 

Διακολιός Β. 

Τηλέφωνο : 22413-64613 

Fax : 22413-64614 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : 
basilottos@rhodes.gr 

diakolios@rhodes.gr 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.rhodes.gr  

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 

δημόσιας σύμβασης : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. 

ΑΦΑΝΤΟΥ 

CPV : 31681410-0 

Κωδικός διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:  

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2017 

 

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)
85

: ……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Ταχυδρομική διεύθυνση: ……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
86

 (Ονοματεπώνυμο): 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

..…………………………………………………………… 

..…………………………………………………………… 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
87

; 

[  ] Πολύ μικρή  [  ] Μικρή  [  ] 

Μεσαία 

                                                 
85 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει. 

86 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

87 Σημειώστε με το σύμβολο √. 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 

mailto:basilottos@rhodes.gr
mailto:diakolios@rhodes.gr
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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 :   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :   

Ημερομηνία γέννησης :   

Τόπος Γέννησης :   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :   

Ημερομηνία έκδοσης Ταυτότητας :   

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα :   

Ταχυδρομική διεύθυνση :   

Τηλέφωνο:   

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :   

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
88

, 2) δωροδοκία
8990

, 3) απάτη
91

, 4) τρομοκρατικά εγκλήματα 

ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
92

, 5) νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
93

, 6) παιδική εργασία και άλλες 

μορφές εμπορίας ανθρώπων
94

 
 

 

 

                                                                                                                                                                  
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. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 
88 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). 

89 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
90 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). 

91 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. 

92 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. 

93 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”. 

94 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.". 



254 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 

του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
95

 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 (πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις) διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………….. 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
96

, στην Ελλάδα και 

στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

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): 

……………………………………………………………

………………………………… 

 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντων
97

, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

                                                 
95 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) 

96 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) 

97 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 



255 

 

άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
98

; 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

O οικονομικός φορέας : 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 

την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος V: 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 είμαι σε θέση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της και κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν: 

 

Ρόδος 09/05/2017 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

Διακολιός Βασίλειος 

ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός 

  Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

 

 

Αλέξανδρος Μπεκιάρης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

                                                 
98 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016 
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για  την   Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α    Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε.  Αρχαγγέλου 

  

Ο Δήμαρχος Ρόδου 

Έχοντας υπ όψιν: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για <<δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ>> 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 << ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις >>    

3. Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ.  

       114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

4. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

6. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 

λοιπές διατάξεις>> 

7. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 <<Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων>> 

8. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

9. Τις  αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης που έχουν  εκδοθεί. 

10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 στους  Κ.Α.  30-6662.0004.0008  του οποίου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση 70.000,00 €. 

11. Την υπ΄αριθμό ……./2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη 

και καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης   

 

Προκηρύσσει 

Τη διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά στην προμήθεια «Π Ρ 

Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε.  Αρχαγγέλου» (συνημμένος 

πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού  (70.000,00  €)  μαζί με το Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη 

τιμή) και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο προμήθειας  

Η παρούσα αφορά τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων των 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και Δημοτικού Φωτισμού  της Δημοτικής Ενότητας 

Αρχαγγέλου. 

 

Άρθρο 2ο - Συμβατικά Στοιχεία  

    Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Τεχνικές προδιαγραφές 

δ.)  Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

 

Άρθρο 3ο - Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας 

α) Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά με το  Φ.Π.Α. στις  εβδομήντα 

χιλιάδες  ευρώ (70.000,00 €). 

β) Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2017 και Θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π. 

 

Άρθρο 4ο - Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού  

Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να    υποβάλουν 

προσφορά υποχρεωτικά  στο σύνολο των ειδών (συνημμένος πίνακας).  
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Άρθρο 5ο -  Δεκτοί στον διαγωνισμό 

    Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

 

Άρθρο 6ο - Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού : 

 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται. 

1)Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ), συμπληρωμένο σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄. 

o ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

o Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΤΕΥΔ. 

o Η ημερομηνία του ΤΕΥΔ πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  

o 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. 

 

2)Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 

εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 

προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα 

του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία 

και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 

δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό 

δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου. 

3)Υπεύθυνη δήλωση: 

- ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του 

Δήμου με δικά του έξοδα  

-ότι έλαβε γνώση όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  και των σχετικών με 

αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται. 

- για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

- ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση 

υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

- που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της επιχείρησης. 

 

Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους  υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης , βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο 

 Όλες οι ως άνω αναφερόμενες Δηλώσεις των Συμπληρωματικών Στοιχείων θα πρέπει να κατατεθούν όπως 

περιγράφονται, και να τοποθετηθούν στον φάκελο των  Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 

Κατά το σταδιο της κατακύρωσης μόνο ο μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται να υποβάλει 

εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη από 10 ούτε μεγαλύτερη από 20 ημέρες ) από την 

κοινοποίηση της ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  των άρθρων 73 και 74 του Ν. 

4412/2016 καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου 
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4) Πιστοποιητικά ISO 

Πιστοποιητικά ποιότητας ISO (Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) του κατασκευαστή για τους ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

 

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο Προσωρινός μειοδότης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) είναι τα εξής: 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας  και συγκεκριμένα για τα παρακάτω: 

A.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

B.  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

C.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

D.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (EE L 166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία 

ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

E. αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και όλα τα μέλη για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

Β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

Γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει η 

εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

Ε.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

Ε.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται 

χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ΣΤ.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας 

στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ΣΤ.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ΣΤ.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το 

Δήμο.  

ΣΤ.4 τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν ένδειξη CE  όπου αυτό απαιτείται. 

Ζ. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO του προμηθευτή 

 

ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

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

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες  ,  

 

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
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α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

β) Πιστοποιητικό ως παράγραφος 3 και 4 των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

 

   ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 

α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει στην ένωση,  

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  στους οποίους  μετέχουν και 

επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50% 

 γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν  και κάθε άλλο 

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται  ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη  χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε 

φορά εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

Άρθρο 7ο -  Χρόνος & τόπος  καθώς και  τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών & 

Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την ………………. ημέρα ………………. και ώρα ………… 

π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να : 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών 

ή  

β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

Άρθρο 8o – Ισχύς των Προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για εξήντα (60) ημέρες. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη 

γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των προσφορών. 

 Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο μειοδότης δεν 

μπορεί να προβάλει καμία αξίωση. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

   

 Άρθρο 9
 
– Φάκελος Προσφορά  

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

Η μη τήρηση οποιονδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 

9.1  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο 

κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:    

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθεια και της  αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης  

3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντας  (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης  , τηλέφωνο 

σταθερό , φάξ ,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , διεύθυνση, ΑΦ.Μ. κ.τ.λ.) 

 

9.2 Στον κάθε εσωτερικό φάκελο (και όχι μόνο στον εξωτερικό) που θα υποβληθεί, πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την   

     προμήθεια.  (Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

      2.  Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης 

 3.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 4. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης,    

     διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ). 
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9.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

9.3.1 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα όπου 

επιτρέπεται). Τα δικαιολογητικά αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  
9.3.2 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, ερωτηματολόγια, 

φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο, 

μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

9.3.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι 

δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη, με αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά θα ακολουθεί το μοτίβο των 

πινάκων που υπάρχουν στη μελέτη του διαγωνισμού. Όλα τα δημοπρατούμενα είδη θα πρέπει να 

αναγράφονται στην προσφορά με τη σειρά που τούτα δίδονται στη μελέτη του διαγωνισμού, ακόμη και αν 

ο συμμετέχων δεν δίνει προσφορά για όλα τα προϊόντα, αν τούτο προβλέπεται από τη διακήρυξη. 

9.3.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

4. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας, όπως αναλυτικά ορίζεται και 

ανωτέρω.  

 

5. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον  

προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει τις 

προσφορές και κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  μονογράφει και  σφραγίζει 

αυτήν. Η προσφορά  απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  καθιστούν  ασαφή  

κατά  τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  κατά  περίπτωση στην προσφορά 

αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα  τα οποία δεν  αποδέχεται. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους 

τους  διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών 

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική ταυτότητα, 

κλπ). 

Οι ανώνυμες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της στο 

διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το 

διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην 

Επιτροπή αυτοπροσώπως με ταυτότητα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει δείγματα επί ποινή αποκλεισμού για τα υλικά που έχουν την 

ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑ» στον πίνακα του προϋπολογισμού το αργότερο, μέχρι την προηγούμενη ημέρα από 

την ημέρα του διαγωνισμού. Οι προσφορές που θα κατατεθούν χωρίς να έχουν προσκομισθεί δείγματα την 

προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δεν θα γίνουν δεκτές. 

Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα ανωτέρω δικαιολογητικά  

 

Άρθρο 10ο -  Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 

α)   Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε - € -. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων  

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 

της διακήρυξης. 

β) Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

γ)  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, η είναι 

εσφαλμένη λογιστικά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Άρθρο 11ο -  Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία  Αποσφράγισης προσφορών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού  οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την  αρμόδια Επιτροπή ενώπιον των συμμετοχόντων στο Διαγωνισμό. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως 

εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

α)    Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος , μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα και 

η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην υπηρεσία. 

β)    Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση  της αξιολόγησης 

των λοιπών στοιχείων αυτής την ίδια ημέρα ή σε διαφορετική  ημερομηνία και ώρα που θα  γνωστοποιηθεί 

και  θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό τρεις  (3) 

τουλάχιστον  ημέρες προ της hμερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 

 

Άρθρο 12ο -  Αξιολόγηση Προσφορών 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής στο σύνολο των υλικών  όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές 

και στην περίπτωση που θα υπάρχουν ίδιές τιμές  ανάμεσα σε προμηθευτές θα διενεργείται κλήρωση με 

όρους που θα τεθούν από την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους 

προμηθευτές των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της διακήρυξης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από 

σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί ποινή 

αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 

 

Άρθρο 13ο -  Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού , με γνωμοδότηση του προς 

την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους. 

γ)   την διενέργεια κλήρωσης  μεταξύ ισοδύναμων προσφορων.  

δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου μπορεί ο 

διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς 

τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει 

αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

 

Άρθρο 14ο -  Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

α)   Ενστάσεις κατά της διακήρυξης. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016  

Β) Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή προμηθευτή σε 

αυτόν Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016   

 

Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπερ 

του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην 

παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 15ο -  Υπογραφή Σύμβασης 

1. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις 

προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών.  
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2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 

συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα 

στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής : 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη .  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,  

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

θ. Τον τρόπο πληρωμής . 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα 

μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Δεν μπορεί 

να περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο  

 

Άρθρο 16ο -  Εγγυήσεις  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

 ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή  …… € παρέχεται δε με εγγυητική 

επιστολή πιστωτικών  ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα προς τούτο στην 

ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση καθώς και με έντοκα γραμμάτια  Δημοσίου. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από 

την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 17ο -  Παραλαβή 

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

  

Άρθρο 18ο -  Πληρωμή 

α) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με  την υποβολή του τιμολογίου και την σύνταξη του οριστικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής και αν ο Δήμος καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.   

β)  Ενδεικτικά αναφέρετε ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 

εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας και κατά περίπτωση εάν παραδίδετε τμηματικά Θα εκδίδεται 

τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το 

συνολικό ποσό. (Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα υπόδειξη 

και θα λύση τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της προμήθειας) 

γ)  Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. 

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και προμηθευτή 

σύμβασης , θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 19ο -  Χρόνος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν ως εξής:  

μέσα σε χρόνο δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

Το 30 % των ειδών με αύξοντα αριθμό του προϋπολογισμού 1 εως107,112 εως 115. 

Το υπόλοιπο 70% μαζί με τα υπολειπόμενα είδη σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε 

περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 
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Άρθρο 20ο -  Γλώσσα 

α.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές 

προσφορές, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ. συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. 

β. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 

που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  

γ. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων,τα κατά περίπτωση ζητούμενα ISO,CE κτλ), είναι δυνατόν  να αναφέρονται και στην 

αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια, manual, datasheet, προσπέκτους κλπ, που 

συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγλλική γλώσσα. 

 Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο 

πρόσωπα 

 

Άρθρο 21ο -  Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει  στις  εγκαταστάσεις του Δήμου στη Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών. 

 

Άρθρο 22ο -  Διαφορές Διακήρυξης Νόμων. 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια  ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο υπερισχύει ο Ν. 4412/20166.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α    Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε.  ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  ΜΜ ΠΟΣΟ ΤΙΜ ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 m 50 0,96 48,00 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 m 50 1,48 74,00 

3 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 m 50 1,00 50,00 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 m 50 1,57 78,50 

5 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 100 1,05 105,00 

6 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 m 100 1,55 155,00 

7 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 m 70 5,60 392,00 

8 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 m 200 4,60 920,00 

9 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 100 6,85 685,00 

10 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 m 30 2,51 75,30 

11 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 m 50 5,55 277,50 

12 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 m 50 8,78 439,00 

13 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 m 10 13,25 132,50 

14 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. 

μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 
m 

60 0,25 15,00 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. 

μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 
m 

60 0,40 24,00 

16 Αγωγός γυμνός χάλκινος 

πολύκλωνος 25 mm2 
m 

150 4,20 630,00 

17 Καλώδιο UTP 4' CAT 5 m 50 0,80 40,00 

18 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ m 50 0,50 25,00 

19 Λαμπτήρας LED A60 έως10 

W/E27  6500K 800 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

60 3,00 180,00 

20 Λαμπτήρας LED A60 έως10 

W/E27 4000K 800 lm 

τουλάχιστον  

τεμ 

10 3,00 30,00 
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21 Λαμπτήρας  οικονομίας   

21W-23W/E27 2700k-6500k 

με προστατευτικό γυαλί 1400 

lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

100 5,50 550,00 

22 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 

6500K  με προστατευτικό 

πρισματικό κάλυμα 1480 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

1000 10,00 10000,00 

23 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 

2700-3000K  με 

προστατευτικό πρισματικό 

κάλυμα 1480 lm τουλάχιστον 

τεμ 

200 10,00 2000,00 

24 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 

W/E27 6400K 3300 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

350 12,50 4375,00 

25 Λαμπτήρας  led  έως 7 W/E14  

6500Κ 600 lm τουλάχιστον  

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

50 4,00 200,00 

26 Λαμπτήρας  led  7 W/E14 

2700Κ 600 lm τουλάχιστον  

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

30 4,00 120,00 

27 Λαμπτήρας  2 PL 18 W (δύο 

ακίδων) 4000Κ 
τεμ 

10 3,00 30,00 

28 Λαμτήρας φθορισμού 18W τεμ 20 1,35 27,00 

29 Λαμτήρας φθορισμού 36W  τεμ 30 1,70 51,00 

30 Λαμτήρας φθορισμού 58W  τεμ 20 2,41 48,20 

31 Λαμτήρας φθορισμού 

κυκλικός 22W 
τεμ 

5 4,00 20,00 

32 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής 

πίεσης 250 W/Ε40   

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

100 15,00 1500,00 

33 Λαμπτήρας LED έως 35W 

E27 (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 30,00 300,00 

34 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής 

πίεσης 70 W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

15 8,28 124,20 

35 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

70W RX7s -24  
τεμ 

2 8,20 16,40 

36 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

150 W RX7s -24  
τεμ 

5 8,20 41,00 

37 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

250 W  
τεμ 

5 20,00 100,00 

38 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

400 W  
τεμ 

10 24,00 240,00 

39 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

1 KW  
τεμ 

5 85,00 425,00 

40 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

2 KW   (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

5 162,00 810,00 

41 Λαμπτήρας  12V 42W  ΜR-16 

καρφωτά 
τεμ 

20 1,50 30,00 

42 λαμπτηρας PL 26W τεμ 10 3,45 34,50 

43 λαμπτηρας LED GU10 6W 

6500K 500LM 
τεμ 

10 6,00 60,00 

44 Πυκνωτής προβολέα 1000 W τεμ 5 6,00 30,00 
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HQI 

45 Πυκνωτής προβολέα 2000 W 

HQI 
τεμ 

5 9,00 45,00 

46 Εκκινητής προβολέα 1000 W 

HQI 
τεμ 

5 10,00 50,00 

47 Εκκινητής προβολέα 2000 W 

HQI 
τεμ 

5 22,00 110,00 

48 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ 

Ε27 με σπειρωτό μεταλικό 

βίδωμα 1/8 

τεμ 

20 3,00 60,00 

49 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ 

Ε27 τύπου ΔΕΗ διαιρούμενα 
 

50 1,40 70,00 

50 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40 

τύπου  διαιρούμενα 
 

20 2,00 40,00 

51 Λυχνίες Ραγας LED τεμ 3 2,50 7,50 

52 Σύστημα έναυσης Pl 2x26W τεμ 2 22,00 44,00 

53 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 

35 Α με την βάση τους 
τεμ 

10 3,00 30,00 

54 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 

6KA 
τεμ 

15 5,00 75,00 

55 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 

6KA 
τεμ 

40 5,00 200,00 

56 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 

6KA 
τεμ 

40 5,00 200,00 

57 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 

6KA 
τεμ 

5 5,00 25,00 

58 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 

6KA 
τεμ 

10 5,00 50,00 

59 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 

6KA 
τεμ 

20 5,00 100,00 

60 Γυαλίνη ασφάλεια με 

ασφολειοθήκη καλωδίου  6 Χ 

30  8 Α 

τεμ 

30 1,60 48,00 

61 Ρευματοδότης ράγας τεμ 5 3,00 15,00 

62 Ρευματοδότης σούκο 

εντοιχισμένος 
 

5 2,50 12,50 

63 Ρευματοδότης σούκο 

εξωτερικός στεγανός 
 

10 3,50 35,00 

64 Πρίζα δικτύου εντοιχισμένος  5 2,00 10,00 

65 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α τεμ 10 7,50 75,00 

66 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α τεμ 10 9,50 95,00 

67 Φωτοκύτταρο 16 Α τεμ 35 22,00 770,00 

68 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 

Α μονοφασικός 
τεμ 

5 24,00 120,00 

69 Μετασχηματιστής 250 W για 

λαμπτήρα Νατρίου (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

25 19,00 475,00 

70 Μετασχηματιστής 400 W  1 25,00 25,00 

71 Eκκινητές 250 W (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 80 3,90 312,00 

72 Eκκινητές για λαμπτήρα 

φθορισμού 4-65 W 
τεμ 

50 0,45 22,50 

73 Μετασχηματιστής 125 W 

υδραργυρου 
τεμ 

5 10,00 50,00 
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74 Μετασχηματιστής μετάλλων 

1000 W 
τεμ 

1 70,00 70,00 

75 Μετασχηματιστής μετάλλων 

2000 W 
τεμ 

1 100,00 100,00 

76 Μονωτικές ταινίες  τεμ 100 0,75 75,00 

77 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 

τεμ) 
τεμ 

15 3,00 45,00 

78 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 

τεμ) 
τεμ 

15 4,00 60,00 

79 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 

χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 1,50 15,00 

80 κλέμες πλαστικές διατομής 6 

χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 2,00 20,00 

81 κλέμες πλαστικές διατομής 10 

χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 2,40 24,00 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 16 

χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 4,00 40,00 

83 μούφες ρητίνης για GT Α2 τεμ 10 24,00 240,00 

84 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων κου 5 2,00 10,00 

85 Κουτιά διακλαδωσεων 

εξωτερικά στεγανά διαστ, 

110Χ110Χ74 

 

10 2,50 25,00 

86 Φωτοσωλήνας Φ13 χρώματος 

4000Κ 
τεμ 

200 2,10 420,00 

87 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  

(βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ 

βαρεου τύπου 

τεμ 

15 21,00 315,00 

88 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό 

εξωτερικού χώρου  δύο 

ανοιγματων 

τεμ 

2 390,00 780,00 

89 Πιλλαρ μικρό στεγανός 

εξωτερικού χώρου  ενός 

ανοίγματος 

τεμ 

2 300,00 600,00 

90 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 24 

θέσεων εξωτερικός 
τεμ 

1 24,00 24,00 

91 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 36 

θέσεων εξωτερικός 
τεμ 

1 29,00 29,00 

92 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 

24 θέσεων 
τεμ 

1 22,00 22,00 

93 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 

36 θέσεων 
τεμ 

1 26,00 26,00 

94 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη 

και προστασία υπερτασεων 5 

θεσεων (πλάγιες υποδοχές) 

τεμ 

4 25,00 100,00 

95 Φις αρσενικο θυλικο τεμ 2 1,50 3,00 

96 Σωλήνας σπιράλ Φ50 τεμ 150 2,60 390,00 

97 Σωληνάρια σιλικόνης 

πολυουρεθάνης 
τεμ 

2 10,00 20,00 

98 Σωληνάρια σιλικόνης τεμ 10 5,00 50,00 

99 Ράβδοι θερμής σιλικόνης τεμ 30 1,00 30,00 

100 Φωτιστικά σώματα τύπου 

χελώνας προστασίας ΙΡ 44 
τεμ 

5 10,00 50,00 

101 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W τεμ 5 20,00 100,00 
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4000K 

102 Φωττιστικό φθορισμού 

στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W 
τεμ 

10 24,00 240,00 

103 Προβολέας HQI 250 W 

στεγανός 
τεμ 

2 59,00 118,00 

104 Προβολέας led 50 W στεγανός 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

3 50,00 150,00 

105 Προβολέας led 100 W 

στεγανός 
τεμ 

7 100,00 700,00 

106 Προβολέας led 150W  τεμ 3 250,00 750,00 

107 Προβολέας led 400W 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

1 600,00 600,00 

108 Φωττιστικό σώμα Na E40/250 

W για  βραχίονα .  (ΔΕΙΓΜΑ)  
τεμ 

20 100,00 2000,00 

109 Φωττιστικό σώμα κορυφής 

τύπου ¨Αμφορέα"  με μάυρη 

βάση για το παραδοσιακό ιστό 

τεμ 

7 145,00 1015,00 

110 Φωττιστικό σώμα κορυφής 

τύπου ¨Παγόδα¨ με την βάση 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

84 95,00 7980,00 

111 Φωττιστικό σώμα βραχίονα 

τύπου led 80-90W (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

6 345,00 2070,00 

112 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 2 31,00 62,00 

113 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 5 28,00 140,00 

114 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 2 32,00 64,00 

115 Ρελέ μονοφασικό 25 Α τεμ 10 16,00 160,00 

116 Παραδοσιακός ιστός  υψους 

2,8μ για φωτιστικά κορυφής 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

10 670,00 6700,00 

117 ιστός τηλεσκοπικός 9 μέτρα τεμ 1 680,00 680,00 

118 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μέτρα τεμ 1 380,00 380,00 

119 ιστός τηλεσκοπικός 4,30 μέτρα τεμ 1 280,00 280,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 56451,60 

   ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,01 

  
 

 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 56451,61 

    ΦΠΑ 24% 13548,39 

  
 

 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 70000,00 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Oλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα ανταποκρίνονται επί 

ποινή αποκλεισμού στις κάτωθι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές . Ο συμμετέχων οφείλει  να 

καταθέσει προσφορά υποχρεωτικά για όλα τα ζητούμενα είδη προσφορά που αφορά μέρος των ζητούμενων 

υλικών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία-απαιτήσεις στις τεχνικές 

προδιαγραφές ισχύουν και επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα τεχνικά 

φυλλάδια. Το αργότερο μέχρι μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην κατάθεση των δειγμάτων όπως αυτά αναφέρονται στο 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης  
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Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δείγματα δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Τα ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια και τα περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά ποιότητας 

μπορούν να προσκομιστούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 

3 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 

5 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 

6 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 

7 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 

8 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 

9 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 

10 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 

11 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 

12 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 

13 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 

14 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 

1,5 mm2 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 

2,5 mm2 

16 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 

mm2 

17 Καλώδιο UTP 4' CAT 5 

18 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ 

19 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  

6500K 800 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

20 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27 

4000K 800 lm τουλάχιστον  

21 Λαμπτήρας  οικονομίας   21W-23W/E27 

2700k-6500k με προστατευτικό γυαλί 

1400 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

22 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 6500K  με 

προστατευτικό πρισματικό κάλυμα 1480 

lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

23 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 2700-

3000K  με προστατευτικό πρισματικό 

κάλυμα 1480 lm τουλάχιστον 

24 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 W/E27 

6400K 3300 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

25 Λαμπτήρας  led  έως 7W/E14  6500Κ 600 

lm τουλάχιστον  σφαιρικός (ΔΕΙΓΜΑ) 

26 Λαμπτήρας  led  7W/E14 2700Κ 600 lm 

τουλάχιστον κερί (ΔΕΙΓΜΑ) 

27 Λαμπτήρας  2 PL 18 W (δύο ακίδων) 

4000Κ 

28 Λαμτήρας φθορισμού 18W 

29 Λαμτήρας φθορισμού 36W  

30 Λαμτήρας φθορισμού 58W  

31 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 22W 

32 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 

W/Ε40   (ΔΕΙΓΜΑ) 

33 Λαμπτήρας LED έως 35W E27 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
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34 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 

W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 

35 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 70W RX7s-

24  

36 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W 

RX7s -24  

37 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  

38 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  

39 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW  

40 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   

(ΔΕΙΓΜΑ) 

41 Λαμπτήρας  12V 42W  ΜR-16 καρφωτά 

42 λαμπτηρας PL 26W 

43 λαμπτηρας LED GU10 6W 6500K 500LM 

44 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI 

45 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI 

46 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI 

47 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI 

48 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με 

σπειρωτό μεταλικό βίδωμα 1/8 

49 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 τύπου ΔΕΗ 

διαιρούμενα 

50 Ντουικ πορσελάνης  Ε40 

51 Λυχνίες Ραγας LED 

52 Σύστημα έναυσης Pl 2x26W 

53 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την 

βάση τους 

54 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA 

55 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA 

56 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA 

57 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA 

58 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA 

59 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA 

60 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη 

καλωδίου  6 Χ 30  8 Α 

61 Ρευματοδότης ράγας 

62 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος 

63 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός 

64 Πρίζα δικτύου εντοιχισμένος 

65 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α 

66 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α 

67 Φωτοκύτταρο 16 Α 

68 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α 

μονοφασικός 

69 Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα 

Νατρίου (ΔΕΙΓΜΑ) 

70 Μετασχηματιστής 400 W 

71 Eκκινητές 250 W (ΔΕΙΓΜΑ) 

72 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W 

73 Μετασχηματιστής 125 W υδραργυρου 

74 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W 

75 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W 

76 Μονωτικές ταινίες  

77 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

78 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 
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79 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 

θέσεων 

80 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων 

81 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 

θέσεων 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 

θέσεων 

83 μούφες ρητίνης για GT Α2 

84 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων 

85 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά 

διαστ, 110Χ110Χ74 

86 Φωτοσωλήνας Φ13 χρώματος 4000Κ 

87 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  

(βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ βαρεου τύπου 

88 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού 

χώρου  δύο ανοιγματων 

89 Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού 

χώρου  ενός ανοίγματος 

90 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 24 θέσεων 

εξωτερικός 

91 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 36 θέσεων 

εξωτερικός 

92 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 24 θέσεων 

93 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 36 θέσεων 

94 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και 

προστασία υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες 

υποδοχές) 

95 Φις αρσενικο θυλικο 

96 Σωλήνας σπιράλ Φ50 

97 Σωληνάρια σιλικόνης πολυουρεθάνης 

98 Σωληνάρια σιλικόνης 

99 Ράβδοι θερμής σιλικόνης 

100 Φωτιστικά σώματα τύπου χελώνας 

προστασίας ΙΡ 44 

101 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000K 

102 Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με 

κάλυμμα 2Χ36 W 

103 Προβολέας HQI 250 W στεγανός 

104 Προβολέας led 50 W στεγανός (ΔΕΙΓΜΑ) 

105 Προβολέας led 100 W στεγανός 

106 Προβολέας led 150W 

107 Προβολέας led 400W (ΔΕΙΓΜΑ) 

108 Φωττιστικό σώμα Na E40/250 W για  

βραχίονα .  (ΔΕΙΓΜΑ)  

109 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου 

¨Αμφορέα"  με μάυρη βάση για το 

παραδοσιακό ιστό 

110 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου 

¨Παγόδα¨ με την βάση (ΔΕΙΓΜΑ) 

111 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 80-

90W (ΔΕΙΓΜΑ) 

112 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W 

113 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W 

114 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W 

115 Ρελέ μονοφασικό 25 Α 
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116 Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για 

φωτιστικά κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 

117 ιστός τηλεσκοπικός 9 μέτρα 

118 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μέτρα 

119 ιστός τηλεσκοπικός 4,30 μέτρα 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Μέσα στην παρένθεση οι αύξοντες αριθμοί του πιο πάνω πίνακα)  

 

1. (19) Λαμπτήρας  LED έως 10W E27 

-    Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 6500Κ 

2. (20) Λαμπτήρας  LED έως 10W E27 

-    Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 4000Κ  

3. (21) Λαμπτήρες 21W-23W 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό 

χώρο με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα τύπου SL το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον 

λαμπτήρα  

- 2700-6500Κ  

- 230V AC.  

- ≥1400lm   

- RA≥82(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α,  

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας.  

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg  

- θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C 

    Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προσκομισθεί επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό από επίσημο φορέα 

στο οποίο θα αποδεικνύονται  σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές τα φωτομετρικά στοιχεία του 

ανωτέρω λαμπτήρα.  

 

4. (22-23) Λαμπτήρες 15 W τύπου led 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε 

εξωτερικό χώρο με προστατευτικό περίβλημα πρισματικό τύπου SL το οποίο δεν θα είναι δυνατό να 

αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- Ψυχρού φωτός  

- 230V AC.  

- ≥1480lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α 

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

 

5. (24) Λαμπτήρας 55W spiral  

- Ψυχρού φωτός  

- ≥3300 lumen   

- διάρκεια ζωής 12.000 ώρες κατ΄ ελάχιστο 

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και  

- θερμοκρασία  λειτουργίας -30°C/45°C 

 

6. (25) Λαμπτήρας  LED έως 7W E14 

     Tύπος λαμπτήρα ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄  ελάχιστο  
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- 6500Κ 

 

7. (26) Λαμπτήρας  LED έως 7W E14 

     Tύπος λαμπτήρα ΚΕΡΙ 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 2700Κ 

 

8. (32) Λαμπτήρας 250w Ε40 Nατρίου  

- ≥32000 h  

- ≥31000 lumen  

 

9. (33) Λαμπτήρες  έως 35 W τύπου led  E27.  

- 3000-6500Κ περίπου (ΑΧΛΑΔΩΤΗ ΜΟΡΦΗ) 

-   ≥300° 

- 230V AC.  

- ≥3500 και απόδοση ≥110 lm/w  

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α+  

- διάρκεια ζωής 40.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 98% μετά τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργία 

 

10. (34) Λαμπτήρας 70w Ε27 Nατρίου 

 - ≥28000 h  κατ΄  ελάχιστο  ενσωματωμένος εκκινητής 

- ≥5500 lumen  

 

11. (35) Λαμπτήρας 70w hqi δυο άκρων  

- ≥15000 h  

- 4200k περίπου 

- ≥6500 lumen 

 

12. (36) Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων  

- ≥15000 h   

- 4200k περίπου 

- ≥14000 lumen 

13. (37) Λαμπτήρας 250w hqi Ε40 

- ≥12000 h  

- 4200k περίπου 

- ≥20000 lumen 

 

14. (38) Λαμπτήρας 400w hqi Ε40 

- ≥12000 h  

- ≥4200k περίπου 

- ≥40000 lumen 

 

15. (39) Λαμπτήρας 1000w ΗQI Ε40  

- ≥ 5.000 ώρες   

- ≥ 70.000 lumen  

- 4000-5000Κ 

 

16. (40) Λαμπτήρας 2000w ΗQI Ε40  

- ≥ 5.000 ώρες   

- ≥ 240.000 lumen  

- 4000-5000Κ 
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17. (88) Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 

cm,  Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα 

είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

 

18. (89) Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 . 

Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα είναι 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

 

19.  (103) Προβολέας  αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W. 

 Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο 

ηλεκτροστατικά, με πολυεστερική πούδρα, αντοχής κρούσης τουλάχιστον ΙΚ07. Ο ανταυγαστήρας θα είναι 

κατασκευασμένος από σφυρίλατο ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, ασύμμετρης ευρείας 

δέσμης. Το γυαλί προστασίας θα είναι θερμοανθεκτικό - πυρίμαχο, εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο θα 

αποτελεί κατά προτίμηση και κάλυμα των οργάνων έναυσης και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο βαθμός 

στεγανότητας θα είναι τουλάχιστον IP65 και θα επιτυγχάνεται μέσω λάστιχου σιλικόνης που θα βρίσκεται 

μεταξύ του σώματος του προβολέα και του γυαλιού.  Το άνοιγμα του προβολέα για επισκευή ή αλλαγή του 

λαμπτήρα, θα γίνεται μέσω κλίπς. Ο προβολέας θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα για την λειτουργία 

της λάμπας καθώς και εκινητή αυτοδιακοπτόμενο. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο 

λαμπτήρας του. 

 

20. (104) Προβολέας led 50W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65 . 

 

21. (105) Προβολέας led 100W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65. 

 

22. (106) Προβολέας led 150W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65. 

 

23. (107) Προβολέας led 400W 

Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD ,To σώμα θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με 

ανοξείδωτες εξωτερικές βίδες, θα φέρει ειδικό σύστημα στερέωσης για την οριζόντια τοποθέτηση του σε 

προτεινόμενο ύψος 10-15 μέτρων, θα χρησιμοποιεί light lumen chip απόδοσης 145  lm/w και τροφοδοτικό 

400w με μεγάλη πραγματική φωτιστική απόδοση 110lm/w και σύνολο 44000 lm o φακός των οποίων 

εξασφαλίζει ευρεία κατανομή φωτισμού ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία κατά την έκθεση σε υπεριώδη 

ακτινοβολία ως ΕΝ 6247:2008 που αποδεικνύεται από IESNA LM-80 TEST REPORT και από πολικό 

διάγραμμα που συνοδεύει το φωτιστικό προβολέα.Η τελική του ισχύ είναι 400w        και η απόδοση μετά 

τις οπτικές και θερμικές απώλειες είναι 110 lm ανά watt.H θερμοκρασία χρώματος θα είναι 

4000Κ,συντελεστής ισχύος θα  >0,95 ,ο δείκτης  χρωματικής απόδοσης Ra >=85,δείκτης στεγανότητας 

IP65,η ψύξη της  ηλεκτρικής μονάδας θα  γίνεται με ψύκτρες αλουμινίου  εκ κατασκευής και χωρίς χρήση 

ηλεκτρικού ανεμιστήρα. 

O χώρος της ηλεκτρικής μονάδας δεν είναι ενιαίος με την φωτιστική με ηλεκτρική προστασία κλάσης 

μόνωσης ΙΙ, προκαλωδιομένο   με ειδική διάταξη που προστατεύει τα led από διακυμάνσεις της ηλεκτρικής  

τάσης και τα ρεύματα αιχμής καθώς και από την θερμοκρασία λειτουργίας την οποία διατηρεί σε χαμηλό 

επίπεδο,με κυκλώματα των led σε  σύνδεση bybass για ομαλή λειτουργία των υπολοίπων αν παρουσιαστεί 

βλάβη σε ένα lumen chip.Το φωτιστικό θα  έιναι κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

μεταξύ -30 εως +60 oC χωρίς την αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων και χωρίς την δυσμενή 

επίδραση στον χρόνο ζωής των οργάνων τους. Θα φέρει σήμανση CE . Θα προσκομιστεί ελληνικά η 

αγγλικά ISO 90012008 ,ISO 14001 του εργοστασίου κατασκεύης και έγγραφη βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή-αντιπρόσωπο –εισαγωγέα των ανωτέρω προβολέων ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 
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24. (108) Φωτιστικό βραχίονα 250W Na 

Το σώμα θα αποτελείται απο ενιαίο χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου DIN-226 βαμμένο εξωτερικά με 

σφυρίλατη βαφή φούρνου, χρώματος γκρί και εσωτερικά με πολυεστερική πούδρα λευκή.  

α) Ο χώρος του λαμπτήρος, θα περιλαμβάνει πλευρικά κάτοπτρα απο καθαρό αλουμίνιο 99,9%, χημικά 

ανοδειώμενα για πρόσθετη προστασία τα οποία θα  έχουν την δυνατότητα μετατόπισης για πλήρη απόδοση 

φωτισμού. Λυχνολαβή πορσελάνης Ε-40. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας του 

με διάρκεια ζωής ≥50000 ώρες άμεσης επανέναυσης .Ο ανωτέρω χώρος θα καλύπτεται με πλαστικό 

πολυκαρβονικό κάλυμμα  πολύ ανθεκτικό στις μηχανικές καταπονήσεις. και θα στηρίζεται στο κυρίως 

σώμα με μάνταλο μεταξύ του κυρίως σώματος και του πλαστικού καλύμματος θα εξασφαλίζεται 

στεγανότητα ΙΡ-44. 

β)Ο χώρος των οργάνων θα περιλαμβάνει στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διόρθωσης συνημίτονου, 

εκκινητή αυτοδιακοπτόμενο, κλέμμασφαλεια με γυάλινη ασφάλεια καθώς και την απαραίτητη καλωδίωση 

.Ο ανωτέρω χώρος να εξασφαλίζει στεγανότητα IP-23. 

Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ακόλουθα ΕΝ 

ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-1, ΕΝ 60598-2-3 θα είναι κλάσης μόνωσης ΙΙ. 

 

25. (109) Φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση  

Το φωτιστικό σωμα θα είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό χρώματος λευκού και θα έχει τις παρακάτω 

διαστάσεις όπως φαίνονται στο σχέδιο. 

A=390 

C=185 

B=218 

F=615 

Η βάση τοποθέτησης του φωτιστικού θα φέρει ντουί Ε27 και θα είναι από πολυκαρμπονικό υλικό  μαύρου 

χρώματος  ικανών διαστάσεων  για προσαρμογή στο φωτιστικό σώμα. 

 

 
 

26. (110) Φωτιστικό  σώμα (τύπου παγόδα)  για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το 

πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα 

έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και 

κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι 

σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το 

κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. 

Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα 

κλείνει με κλίπ ή βίδα. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. 

Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. 

Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο)     

άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των 

τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές. Η βάση του φωτιστικού 

σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω 

βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε 

σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω 

μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να 
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τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα με ντουϊ Ε27 η σύνδεση του φωτιστικού θα 

γίνεται μέσω κλέμμας και θα υπάρχει αντίστοιχος σφικτήρας για το καλώδιο παροχής. Το φωτιστικό πρέπει 

να έχει βαθμό προστασίας IP 44  

 

27. (111) Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80- 90 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο 

ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών 

τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους . 

Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

-   Θα είναι τύπου led  

-   Απόδοση ≥110/lm/w 

-   ΙΡ Βαθμός προστασίας  ≥ΙΡ65 

-   ΙΚ 08 

-   Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000Κ RA>85(CRI) 

-   Τάση/Συχνότητα : 100-240 V/50-60 Hz 

-   Βάρος μέγιστο περίπου 6 Κιλά 

-   Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ 60-70 

Θα προσκομισθούν στα ελληνικά ή στα αγγλικά επί ποινή αποκλεισμού δοκιμές των LED σύμφωνα με την 

πιστοποιημένη μέθοδο IESNA LM-80, πιστοποιητικό CE ,πιστοποιητικά ΕΝ 60598-1-2-3 ή πιστοποίηση 

κατά ΕΝΕC, πλήρη φωτομετρικά στοιχεία (καμπύλες φωτεινότητας,ISOCANDELA κτλ),ISO 9001 και 

ISO 14001 του εργοστασίου και έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή-αντιπρόσωπο –εισαγωγέα των 

ανωτέρω φωτιστικών  ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

 

28. (116) Παραδοσιακός ιστός  
Παραδοσιακός  ιστός  ύψους 2,8  μ περίπου, για μονό φωτιστικό σώμα, στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το 

φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση όπως έχει περιγράφεται στην τεχνική μελέτη, ο λαμπτήρας 

έως 35 W τύπου led  E27 όπως έχει περιγράφει , το ακροκιβώτιο και το αγκύριο πάκτωσης. 

Αναλυτικά ο ιστός θα αποτελείται από τα εξής τμήματα. 

α)εσωτερικά θα φέρει χαλύβδινο γαλβανισμένο εν θερμώ σιδηροσωλήνα ύψους 2,70 μ. περίπου διαμέτρου 

περίπου Φ 120 με βάση έδρασης διαμέτρου Φ 300 και ύψους 11 εκατοστά περίπου .  

β) Εξωτερικά θα καλύπτεται από πλαστικό και θα αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα είναι  

διαμέτρου Φ 160 μήκους 72 εκ περίπου ,το δεύτερο τμήμα θα είναι διαμέτρου  Φ 120 μήκους 72 εκ 

περίπου , το τρίτο τμήμα θα είναι διαμέτρου Φ 90 123 εκ περίπου στις αλλαγές διατομών θα υπάρχει 

διακοσμητικό ανάγλυφο σχέδιο σκαλισμένο σε μορφή φλόγας στην κορυφή θα υπάρχει κατάλληλη 

συστολή Φ60 μήκους 6-7 εκ περίπου για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κορυφής τύπου αμφορέα . 

 Σε ύψος περίπου 30 εκ. από τη βάση του ιστού θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 410Χ110 mm 

περίπου εσωτερικά της οποίας θα υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για  ακροκιβώτιο ηλεκτρικής 

συνδεσμολογίας με βαθμό προστασία ΙΡ 54 

500/250V 80/16A μήκους 26εκ περίπου CLASS II  . 

Αγκύριο πάκτωσης το οποίο θα αποτελείται από τρείς βέργες 80 εκ περίπου με κατάλληλο σπείρωμα , οι 

οποίες θα είναι συγκολημμένες στις κορυφές τριών   ισόπλευρων τριγώνων πλευράς 23 εκ περίπου Θα 

συνοδεύεται από τις αντίστοιχες ροδέλες και παξιμάδια για την στερέωση του  στον ιστό. 

Η όλη εξωτερική κατασκευή θα φοριέται επί του χαλύβδινου σιδηροσωλήνα και το μεταξύ τους διάστημα 

θα πληρούται από πολυουρεθάνη  ώστε η όλη κατασκευή να καθίσταται ανθεκτική σε κραδασμούς. Το 

χρώμα του  θα είναι μαύρο και δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται από UV ακτινοβολία , και γενικά ο ιστός δεν 

θα πρέπει να επηρεάζεται 

- από αλάτι και καυστικά υλικά 

- θα έχει αντοχή στη σκουριά 

- θα έχει αντοχή σε ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες  

Παρακάτω παραθέτουμε σχέδια και φωτογραφίες του ιστού. Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να δει 

την πραγματική εικόνα (το δείγμα πρέπει να συμφωνεί) του ιστού στα διάφορα μέρη του Δήμου Ρόδου στα 

οποία έχει τοποθετηθεί όπως για παράδειγμα στην οδό Ακτή Κανάρη της Ρόδου  ,στην πλατεία Αγίου 

Νικολάου της Ρόδου στην πλατεία της Τ.Κ. Γενναδίου, στην πλατεία της Τ.Κ. Απολακκιάς  κλπ.  
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29.  (117) Σιδηροιστός ύψους 9 μέτρων, θα είναι σχήματος πυραμίδας κανονικού οκταγώνου και είναι 

κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 4mm και συνεχόμενου μήκους 9m.Η εξωτερική διάμετρος 

του περιγεγραμμένου κύκλου στη βάση του ιστού θα είναι 174mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 65mm 

αντίστοιχα. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400X400X20mm 

καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 

10mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο καθέτων πλευρών 200mm  και100mm.Η 

πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή 178mm για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, 

καθώς και τέσσερις (4) οβάλ οπές για την διέλευση των αγκυρίων με διάμετρο κέντρων οπων 280mm  σε 

τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Μ24, με  

σπείρωμα καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερεις ήλοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με 

ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ' αυτούς γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των 

και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως των κατά την ενσωμάτωση τους μέσα 

στη βάση από σκυρόδεμα με διαστάσεις M24Χ750 .Ο ιστόςθα  φέρει σε απόσταση 60cm από τη βάση του 

οπή διαστάσεων 83X350mm για την τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από 

λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού, 

Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν 

θερμό 

 

30. (118) ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ 6,50m 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 6,50m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, τριών 

τμημάτων. Το πρώτο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 114mm  πάχους 3mm και 

μήκους 2500mm. Το δεύτερο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 89mm πάχους 3mm 

και μήκους 2000mm.Το τρίτο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 102mm πάχους 3mm 

και μήκους 2000mm ‘Οι συνδέσεις των ανωτέρω τμημάτων του ιστού θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένες 

από πιεστικό μηχάνημα ώστε η μεγαλύτερη διάμετρος να δεχθεί εφαρμοστά το άκρο της μικρότερης, όπου 
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και εισέρχεται 100mm εντός αυτής.  Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 2000mm από το κάτω άκρο του του 

οπή διαστάσεων  

85 x 300mm για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γειώσεως, η οποία θα κλείνει με θυρίδα 

από έλασμα ίδιου πάχους στερεωμένη με ανοξείδωτο κλείστρο και σύστημα μεντεσέ ώστε να μην 

αποσπάται από τον ιστό. Η θυρίδα στην κλειστή θέση δεν θα προεξέχει του ιστού.   

Στην κορυφή θα φέρει ενσωματωμένο κυρτό βραχίονα διατομής Ø 60mm και μήκους 500mm για την 

τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος.  

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών, θα γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερμώ 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO1461 με ελάχιστο πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου 70 

μm (500gr/m
2
). Στην συνέχεια θα βάφεται ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα. 

 

31. (119) ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ 4,30m 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 4,30m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, δύο  

τμημάτων. Το πρώτο τμήμα μήκους 2,30m, θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου  

Ø 102mm και πάχους 3,0mm Το δεύτερο  τμήμα μήκους 2m, θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου 

Ø 76mm και πάχους 3,0mm. Η μεγαλύτερη διατομή θα συμπιέζεται εν ψυχρώ ώστε να δεχτεί εφαρμοστά 

την μικρότερη όπου και συγκολλάται στεγανά.  

Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 1300mm από το κάτω άκρο του του οπή διαστάσεων  

80 x 300mm για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γειώσεως, η οποία θα κλείνει με θυρίδα 

από έλασμα ίδιου πάχους στερεωμένη με ανοξείδωτο κλείστρο και σύστημα μεντεσέ ώστε να μην 

αποσπάται από τον ιστό. Η θυρίδα στην κλειστή θέση δεν θα προεξέχει του ιστού.   

Στην κορυφή θα φέρει σιδηροσωλήνα Ø 60mm για την τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος. 

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών θα γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερμώ 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO 1461 με ελάχιστο πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου 70 

μm (500gr/m
2
). Στη συνέχεια αφού λειανθεί προσεκτικά θα βάφεται ηλεκτροστατικά με πολυεστερικό 

πούδρα. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016), Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 158/2016 

(ΦΕΚ/Β/3698/16-11-2016)] 

  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 

Ονομασία : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» 

Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

Ταχυδρομική διεύθυνση : Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών (1
ος

 όροφος) 

Αρμόδιος για πληροφορίες : 
Βασιλώττος Κ. 

Διακολιός Β. 

Τηλέφωνο : 22413-64613 

Fax : 22413-64614 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : 
basilottos@rhodes.gr 

diakolios@rhodes.gr 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.rhodes.gr  

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας 

σύμβασης : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

CPV : 31681410-0 

Κωδικός διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:  

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2017 

mailto:basilottos@rhodes.gr
mailto:diakolios@rhodes.gr
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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)
99

: …………………………………………………………

……………………………………………… 

Ταχυδρομική διεύθυνση: …………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
100

 (Ονοματεπώνυμο): 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

..………………………………………………………… 

..…………………………………………………………

………………………………………………………….. 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση
101

; 

[  ] Πολύ μικρή  [  ] Μικρή  [  ] 

Μεσαία 

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 :   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :   

Ημερομηνία γέννησης :   

Τόπος Γέννησης :   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :   

Ημερομηνία έκδοσης Ταυτότητας :   

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα :   

Ταχυδρομική διεύθυνση :   

Τηλέφωνο:   

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :   

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

                                                 
99 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει. 

100 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

101 Σημειώστε με το σύμβολο √. 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. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 
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Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
102

, 2) δωροδοκία
103104

, 3) απάτη
105

, 4) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
106

, 5) νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
107

, 6) παιδική εργασία και άλλες 

μορφές εμπορίας ανθρώπων
108

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
109

 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 

(πιστοποιητικά, βεβαιώσεις) διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
110

, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

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): 

…………………………………………………………… 

                                                 
102 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). 

103 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
104 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). 

105 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. 

106 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. 

107 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”. 

108 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.". 

109 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) 

110 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) 
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Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

……………………………………

…………………………………… 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντων
111

, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 

τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
112

; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

O οικονομικός φορέας : 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 

την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους ΙV: 

                                                 
111 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 

112 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016 
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Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος V: 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 είμαι σε θέση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της και κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν : 

 

Ρόδος 09/05/2017 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

Διακολιός Βασίλειος 

ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός 

  Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

 

 

Αλέξανδρος Μπεκιάρης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α    Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε.  Λίνδου 
 

Ο Δήμαρχος Ρόδου 

Έχοντας υπ όψιν : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για <<δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ>> 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 << ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις >>    

3. Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ.  

       114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

4. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

6. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 

λοιπές διατάξεις>> 

7. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 <<Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων>> 

8. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

9. Τις  αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης που έχουν  εκδοθεί. 

10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 στους  Κ.Α.  30-6662.0004.0009  του οποίου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση 70.000,00 €. 

11. Την υπ΄αριθμό ……./2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη 

και καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης   

 

Προκηρύσσει 

Τη διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά στην προμήθεια «Π Ρ 

Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε.  Λίνδου» (συνημμένος πίνακας) 

ενδεικτικού προϋπολογισμού  (70.000,00  €)  μαζί με το Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την 
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πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) και εφόσον 

πληρούνται τα κριτήρια των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο προμήθειας  

Η παρούσα αφορά τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων των 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και Δημοτικού Φωτισμού  της Δημοτικής Ενότητας 

Λίνδου. 

 

Άρθρο 2ο - Συμβατικά Στοιχεία  

    Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Τεχνικές προδιαγραφές 

δ.)  Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

 

Άρθρο 3ο - Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας 

α) Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά με το  Φ.Π.Α. στις  εβδομήντα 

χιλιάδες  ευρώ (70.000,00 €). 

β) Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2017 και Θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π. 

 

Άρθρο 4ο - Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού  

Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να    υποβάλουν 

προσφορά υποχρεωτικά  στο σύνολο των ειδών (συνημμένος πίνακας).  

 

Άρθρο 5ο -  Δεκτοί στον διαγωνισμό 

    Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

 

Άρθρο 6ο - Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού : 

 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται. 

1)Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ), συμπληρωμένο σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄. 

o ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

o Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΤΕΥΔ. 

o Η ημερομηνία του ΤΕΥΔ πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  

o 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. 

 

2)Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 

εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 

προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα 

του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία 

και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 

δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό 

δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου. 
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3)Υπεύθυνη δήλωση: 

- ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του 

Δήμου με δικά του έξοδα  

-ότι έλαβε γνώση όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  και των σχετικών με 

αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται. 

- για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

- ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση 

υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

- που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της επιχείρησης. 

 

Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους  υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης , βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο 

 Όλες οι ως άνω αναφερόμενες Δηλώσεις των Συμπληρωματικών Στοιχείων θα πρέπει να κατατεθούν όπως 

περιγράφονται, και να τοποθετηθούν στον φάκελο των  Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 

Κατά το σταδιο της κατακύρωσης μόνο ο μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται να υποβάλει 

εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη από 10 ούτε μεγαλύτερη από 20 ημέρες ) από την 

κοινοποίηση της ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  των άρθρων 73 και 74 του Ν. 

4412/2016 καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου 

 

4) Πιστοποιητικά ISO 

Πιστοποιητικά ποιότητας ISO (Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) του κατασκευαστή για τους ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

 

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο Προσωρινός μειοδότης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) είναι τα εξής: 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας  και συγκεκριμένα για τα παρακάτω: 

A.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

B.  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

C.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

D.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (EE L 166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία 

ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

E. αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και όλα τα μέλη για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

Β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

Γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
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Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει η 

εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

Ε.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

Ε.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται 

χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ΣΤ.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας 

στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ΣΤ.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ΣΤ.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το 

Δήμο.  

ΣΤ.4 τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν ένδειξη CE  όπου αυτό απαιτείται. 

Ζ. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO του προμηθευτή 

 

ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

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

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες  ,  

 

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

β) Πιστοποιητικό ως παράγραφος 3 και 4 των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 

α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει στην ένωση,  

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  στους οποίους  μετέχουν και 

επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50% 

 γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν  και κάθε άλλο 

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται  ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε 

φορά εκδίδει  ο Διοικητής της  Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

Άρθρο 7ο -  Χρόνος & τόπος  καθώς και  τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών & 

Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την ………………. ημέρα ………………. και ώρα ………… 

π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να: 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών 

ή  

β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

Άρθρο 8o – Ισχύς των Προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για εξήντα (60) ημέρες. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη 

γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των προσφορών. 

 Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο μειοδότης δεν 

μπορεί να προβάλει καμία αξίωση. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
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 Άρθρο 9
 
– Φάκελος Προσφορά  

    Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

  Η μη τήρηση οποιονδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 

9.1  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο 

κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:    

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθεια και της  αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης  

3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντας  (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης, τηλέφωνο 

σταθερό, φάξ,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση, ΑΦ.Μ. κ.τ.λ.) 

 

9.2 Στον κάθε εσωτερικό φάκελο (και όχι μόνο στον εξωτερικό) που θα υποβληθεί, πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την  προμήθεια.  (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

2.  Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης 

3.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, 

τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ). 

 

9.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

9.3.1 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα όπου 

επιτρέπεται). Τα δικαιολογητικά αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  
9.3.2 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, ερωτηματολόγια, 

φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο, 

μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

9.3.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι 

δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη, με αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά θα ακολουθεί το μοτίβο των 

πινάκων που υπάρχουν στη μελέτη του διαγωνισμού. Όλα τα δημοπρατούμενα είδη θα πρέπει να 

αναγράφονται στην προσφορά με τη σειρά που τούτα δίδονται στη μελέτη του διαγωνισμού, ακόμη και αν 

ο συμμετέχων δεν δίνει προσφορά για όλα τα προϊόντα, αν τούτο προβλέπεται από τη διακήρυξη. 

9.3.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

4. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας, όπως αναλυτικά ορίζεται και 

ανωτέρω.  

 

5. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον  

προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει τις 

προσφορές και κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  μονογράφει και  σφραγίζει 

αυτήν. Η προσφορά  απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  καθιστούν  ασαφή  

κατά  τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  κατά  περίπτωση στην προσφορά 

αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα  τα οποία δεν  αποδέχεται. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους 

τους  διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών 

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο. 
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Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική ταυτότητα, 

κλπ). 

Οι ανώνυμες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της στο 

διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το 

διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην 

Επιτροπή αυτοπροσώπως με ταυτότητα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει δείγματα επί ποινή αποκλεισμού για τα υλικά που έχουν την 

ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑ» στον πίνακα του προϋπολογισμού το αργότερο, μέχρι την προηγούμενη ημέρα από 

την ημέρα του διαγωνισμού. Οι προσφορές που θα κατατεθούν χωρίς να έχουν προσκομισθεί δείγματα την 

προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δεν θα γίνουν δεκτές. 

Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα ανωτέρω δικαιολογητικά  

 

Άρθρο 10ο -  Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 

α)   Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε - € -. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων  

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 

της διακήρυξης. 

β) Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

γ)  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, η είναι 

εσφαλμένη λογιστικά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 11ο -  Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία  Αποσφράγισης προσφορών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού  οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την  αρμόδια Επιτροπή ενώπιον των συμμετοχόντων στο Διαγωνισμό. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως 

εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

α)    Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος , μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα και 

η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην υπηρεσία. 

β)    Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση  της αξιολόγησης 

των λοιπών στοιχείων αυτής την ίδια ημέρα ή σε διαφορετική  ημερομηνία και ώρα που θα  γνωστοποιηθεί 

και  θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό τρεις  (3) 

τουλάχιστον  ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 

 

Άρθρο 12ο -  Αξιολόγηση Προσφορών 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής στο σύνολο των υλικών  όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές 

και στην περίπτωση που θα υπάρχουν ίδιές τιμές  ανάμεσα σε προμηθευτές θα διενεργείται κλήρωση με 

όρους που θα τεθούν από την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους 

προμηθευτές των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της διακήρυξης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από 

σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί ποινή 

αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 

 

Άρθρο 13ο -  Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού , με γνωμοδότηση του προς 

την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 
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β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους. 

γ)   την διενέργεια κλήρωσης  μεταξύ ισοδύναμων προσφορων.  

δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου μπορεί ο 

διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς 

τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει 

αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

 

Άρθρο 14ο -  Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

α)   Ενστάσεις κατά της διακήρυξης. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016  

Β) Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή προμηθευτή σε 

αυτόν Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016   

 

Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπερ 

του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην 

παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 15ο -  Υπογραφή Σύμβασης 

1. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του αποτελέσματος 

του διαγωνισμού. Υποχρεούται εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 

του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τους φορείς 

υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 

αυτών.  

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που 

με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και 

τουλάχιστον τα εξής : 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη .  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,  

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

θ. Τον τρόπο πληρωμής . 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα 

μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Δεν μπορεί 

να περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο  

 

Άρθρο 16ο -  Εγγυήσεις  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

 ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή  …… € παρέχεται δε με εγγυητική 

επιστολή πιστωτικών  ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα προς τούτο στην 

ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση καθώς και με έντοκα γραμμάτια  Δημοσίου. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από 

την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 17ο -  Παραλαβή 

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 
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Άρθρο 18ο -  Πληρωμή 

α) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με  την υποβολή του τιμολογίου και την σύνταξη του οριστικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής και αν ο Δήμος καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.   

β)  Ενδεικτικά αναφέρετε ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 

εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας και κατά περίπτωση εάν παραδίδετε τμηματικά Θα εκδίδεται 

τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το 

συνολικό ποσό. (Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα υπόδειξη 

και θα λύση τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της προμήθειας) 

γ)  Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. 

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και προμηθευτή 

σύμβασης , θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 19ο -  Χρόνος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν ως εξής:  

μέσα σε χρόνο δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

Το 30 % των ειδών με αύξοντα αριθμό του προϋπολογισμού 1 εως107,112 εως 115. 

Το υπόλοιπο 70% μαζί με τα υπολειπόμενα είδη σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε 

περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

Άρθρο 20ο -  Γλώσσα 

α.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές 

προσφορές, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ. συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. 

β. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 

που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  

γ. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων,τα κατά περίπτωση ζητούμενα ISO,CE κτλ), είναι δυνατόν  να αναφέρονται και στην 

αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια, manual, datasheet, προσπέκτους κλπ, που 

συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγλλική γλώσσα. 

 Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο 

πρόσωπα 

 

Άρθρο 21ο -  Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει  στις  εγκαταστάσεις του Δήμου στη Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών. 

 

Άρθρο 22ο -  Διαφορές Διακήρυξης Νόμων. 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια  ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο υπερισχύει ο Ν. 4412/20166.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α    Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε. ΛΙΝΔΟΥ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  ΜΜ ΠΟΣΟ ΤΙΜ ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 m 50 0,96 48,00 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 m 50 1,48 74,00 

3 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 m 50 1,00 50,00 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 m 50 1,57 78,50 
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5 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 100 1,05 105,00 

6 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 m 100 1,55 155,00 

7 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 m 70 5,60 392,00 

8 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 m 200 4,60 920,00 

9 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 100 6,85 685,00 

10 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 m 30 2,51 75,30 

11 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 m 50 5,55 277,50 

12 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 m 50 8,78 439,00 

13 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 m 10 13,25 132,50 

14 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. 

μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 
m 

60 0,25 15,00 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. 

μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 
m 

60 0,40 24,00 

16 Αγωγός γυμνός χάλκινος 

πολύκλωνος 25 mm2 
m 

150 4,20 630,00 

17 Καλώδιο UTP 4' CAT 5 m 50 0,80 40,00 

18 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ m 50 0,50 25,00 

19 Λαμπτήρας LED A60 έως10 

W/E27  6500K 800 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

60 3,00 180,00 

20 Λαμπτήρας LED A60 έως10 

W/E27 4000K 800 lm τουλάχιστον  
τεμ 

10 3,00 30,00 

21 Λαμπτήρας  οικονομίας   21W-

23W/E27 2700k-6500k με 

προστατευτικό γυαλί 1400 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

100 5,50 550,00 

22 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 

6500K  με προστατευτικό 

πρισματικό κάλυμα 1480 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

1000 10,00 10000,00 

23 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 

2700-3000K  με προστατευτικό 

πρισματικό κάλυμα 1480 lm 

τουλάχιστον 

τεμ 

200 10,00 2000,00 

24 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 

W/E27 6400K 3300 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

350 12,50 4375,00 

25 Λαμπτήρας  led  έως 7 W/E14  

6500Κ 600 lm τουλάχιστον  

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

50 4,00 200,00 

26 Λαμπτήρας  led  7 W/E14 2700Κ 

600 lm τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

30 4,00 120,00 

27 Λαμπτήρας  2 PL 18 W (δύο 

ακίδων) 4000Κ 
τεμ 

10 3,00 30,00 

28 Λαμτήρας φθορισμού 18W τεμ 20 1,35 27,00 

29 Λαμτήρας φθορισμού 36W  τεμ 30 1,70 51,00 

30 Λαμτήρας φθορισμού 58W  τεμ 20 2,41 48,20 

31 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 

22W 
τεμ 

5 4,00 20,00 

32 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 

250 W/Ε40   (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

100 15,00 1500,00 

33 Λαμπτήρας LED έως 35W E27 τεμ 10 30,00 300,00 
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(ΔΕΙΓΜΑ) 

34 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 

70 W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

15 8,28 124,20 

35 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 70W 

RX7s -24  
τεμ 

2 8,20 16,40 

36 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 

W RX7s -24  
τεμ 

5 8,20 41,00 

37 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 

W  
τεμ 

5 20,00 100,00 

38 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 

W  
τεμ 

10 24,00 240,00 

39 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 

KW  
τεμ 

5 85,00 425,00 

40 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 

KW   (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

5 162,00 810,00 

41 Λαμπτήρας  12V 42W  ΜR-16 

καρφωτά 
τεμ 

20 1,50 30,00 

42 λαμπτηρας PL 26W τεμ 10 3,45 34,50 

43 λαμπτηρας LED GU10 6W 6500K 

500LM 
τεμ 

10 6,00 60,00 

44 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI τεμ 5 6,00 30,00 

45 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI τεμ 5 9,00 45,00 

46 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI τεμ 5 10,00 50,00 

47 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI τεμ 5 22,00 110,00 

48 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με 

σπειρωτό μεταλικό βίδωμα 1/8 
τεμ 

20 3,00 60,00 

49 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 

τύπου ΔΕΗ διαιρούμενα 
 

50 1,40 70,00 

50 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40 τύπου  

διαιρούμενα 
 

20 2,00 40,00 

51 Λυχνίες Ραγας LED τεμ 3 2,50 7,50 

52 Σύστημα έναυσης Pl 2x26W τεμ 2 22,00 44,00 

53 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 

Α με την βάση τους 
τεμ 

10 3,00 30,00 

54 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA τεμ 15 5,00 75,00 

55 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA τεμ 40 5,00 200,00 

56 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA τεμ 40 5,00 200,00 

57 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA τεμ 5 5,00 25,00 

58 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA τεμ 10 5,00 50,00 

59 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA τεμ 20 5,00 100,00 

60 Γυαλίνη ασφάλεια με 

ασφολειοθήκη καλωδίου  6 Χ 30  8 

Α 

τεμ 

30 1,60 48,00 

61 Ρευματοδότης ράγας τεμ 5 3,00 15,00 

62 Ρευματοδότης σούκο 

εντοιχισμένος 
 

5 2,50 12,50 

63 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός 

στεγανός 
 

10 3,50 35,00 

64 Πρίζα δικτύου εντοιχισμένος  5 2,00 10,00 

65 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α τεμ 10 7,50 75,00 

66 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α τεμ 10 9,50 95,00 

67 Φωτοκύτταρο 16 Α τεμ 35 22,00 770,00 
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68 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α 

μονοφασικός 
τεμ 

5 24,00 120,00 

69 Μετασχηματιστής 250 W για 

λαμπτήρα Νατρίου (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

25 19,00 475,00 

70 Μετασχηματιστής 400 W  1 25,00 25,00 

71 Eκκινητές 250 W (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 80 3,90 312,00 

72 Eκκινητές για λαμπτήρα 

φθορισμού 4-65 W 
τεμ 

50 0,45 22,50 

73 Μετασχηματιστής 125 W 

υδραργυρου 
τεμ 

5 10,00 50,00 

74 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 

W 
τεμ 

1 70,00 70,00 

75 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 

W 
τεμ 

1 100,00 100,00 

76 Μονωτικές ταινίες  τεμ 100 0,75 75,00 

77 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 15 3,00 45,00 

78 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 15 4,00 60,00 

79 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 

12 θέσεων 
τεμ 

10 1,50 15,00 

80 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 

12 θέσεων 
τεμ 

10 2,00 20,00 

81 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 

12 θέσεων 
τεμ 

10 2,40 24,00 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 

12 θέσεων 
τεμ 

10 4,00 40,00 

83 μούφες ρητίνης για GT Α2 τεμ 10 24,00 240,00 

84 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων κου 5 2,00 10,00 

85 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά 

στεγανά διαστ, 110Χ110Χ74 
 

10 2,50 25,00 

86 Φωτοσωλήνας Φ13 χρώματος 

4000Κ 
τεμ 

200 2,10 420,00 

87 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  

(βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ 

βαρεου τύπου 

τεμ 

15 21,00 315,00 

88 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό 

εξωτερικού χώρου  δύο 

ανοιγματων 

τεμ 

2 390,00 780,00 

89 Πιλλαρ μικρό στεγανός 

εξωτερικού χώρου  ενός 

ανοίγματος 

τεμ 

2 300,00 600,00 

90 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 24 

θέσεων εξωτερικός 
τεμ 

1 24,00 24,00 

91 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 36 

θέσεων εξωτερικός 
τεμ 

1 29,00 29,00 

92 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 24 

θέσεων 
τεμ 

1 22,00 22,00 

93 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 36 

θέσεων 
τεμ 

1 26,00 26,00 

94 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και 

προστασία υπερτασεων 5 θεσεων 

(πλάγιες υποδοχές) 

τεμ 

4 25,00 100,00 

95 Φις αρσενικο θυλικο τεμ 2 1,50 3,00 
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96 Σωλήνας σπιράλ Φ50 τεμ 150 2,60 390,00 

97 Σωληνάρια σιλικόνης 

πολυουρεθάνης 
τεμ 

2 10,00 20,00 

98 Σωληνάρια σιλικόνης τεμ 10 5,00 50,00 

99 Ράβδοι θερμής σιλικόνης τεμ 30 1,00 30,00 

100 Φωτιστικά σώματα τύπου χελώνας 

προστασίας ΙΡ 44 
τεμ 

5 10,00 50,00 

101 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 

4000K 
τεμ 

5 20,00 100,00 

102 Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με 

κάλυμμα 2Χ36 W 
τεμ 

10 24,00 240,00 

103 Προβολέας HQI 250 W στεγανός τεμ 2 59,00 118,00 

104 Προβολέας led 50 W στεγανός 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

3 50,00 150,00 

105 Προβολέας led 100 W στεγανός τεμ 7 100,00 700,00 

106 Προβολέας led 150W  τεμ 3 250,00 750,00 

107 Προβολέας led 400W (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 1 600,00 600,00 

108 Φωττιστικό σώμα Na E40/250 W 

για  βραχίονα .  (ΔΕΙΓΜΑ)  
τεμ 

20 100,00 2000,00 

109 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου 

¨Αμφορέα"  με μάυρη βάση για το 

παραδοσιακό ιστό 

τεμ 

7 145,00 1015,00 

110 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου 

¨Παγόδα¨ με την βάση (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

84 95,00 7980,00 

111 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου 

led 80-90W (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

6 345,00 2070,00 

112 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 2 31,00 62,00 

113 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 5 28,00 140,00 

114 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 2 32,00 64,00 

115 Ρελέ μονοφασικό 25 Α τεμ 10 16,00 160,00 

116 Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ 

για φωτιστικά κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 670,00 6700,00 

117 ιστός τηλεσκοπικός 9 μέτρα τεμ 1 680,00 680,00 

118 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μέτρα τεμ 1 380,00 380,00 

119 ιστός τηλεσκοπικός 4,30 μέτρα τεμ 1 280,00 280,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 56451,60 

   ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,01 

  
 

 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 56451,61 

    ΦΠΑ 24% 13548,39 

  
 

 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 70000,00 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Oλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα ανταποκρίνονται επί 

ποινή αποκλεισμού στις κάτωθι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές . Ο συμμετέχων οφείλει  να 

καταθέσει προσφορά υποχρεωτικά για όλα τα ζητούμενα είδη προσφορά που αφορά μέρος των ζητούμενων 

υλικών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία-απαιτήσεις στις τεχνικές 

προδιαγραφές ισχύουν και επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα τεχνικά 

φυλλάδια. Το αργότερο μέχρι μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του 
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διαγωνισμού οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην κατάθεση των δειγμάτων όπως αυτά αναφέρονται στο 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης  

Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δείγματα δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Τα ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια και τα περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά ποιότητας 

μπορούν να προσκομιστούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 

3 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 

5 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 

6 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 

7 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 

8 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 

9 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 

10 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 

11 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 

12 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 

13 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 

14 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 

1,5 mm2 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 

2,5 mm2 

16 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 

mm2 

17 Καλώδιο UTP 4' CAT 5 

18 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ 

19 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  

6500K 800 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

20 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27 

4000K 800 lm τουλάχιστον  

21 Λαμπτήρας  οικονομίας   21W-23W/E27 

2700k-6500k με προστατευτικό γυαλί 

1400 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

22 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 6500K  με 

προστατευτικό πρισματικό κάλυμα 1480 

lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

23 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 2700-

3000K  με προστατευτικό πρισματικό 

κάλυμα 1480 lm τουλάχιστον 

24 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 W/E27 

6400K 3300 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

25 Λαμπτήρας  led  έως 7W/E14  6500Κ 600 

lm τουλάχιστον  σφαιρικός (ΔΕΙΓΜΑ) 

26 Λαμπτήρας  led  7W/E14 2700Κ 600 lm 

τουλάχιστον κερί (ΔΕΙΓΜΑ) 

27 Λαμπτήρας  2 PL 18 W (δύο ακίδων) 

4000Κ 

28 Λαμτήρας φθορισμού 18W 

29 Λαμτήρας φθορισμού 36W  

30 Λαμτήρας φθορισμού 58W  

31 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 22W 

32 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 

W/Ε40   (ΔΕΙΓΜΑ) 

33 Λαμπτήρας LED έως 35W E27 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
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34 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 

W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 

35 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 70W RX7s-

24  

36 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W 

RX7s -24  

37 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  

38 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  

39 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW  

40 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   

(ΔΕΙΓΜΑ) 

41 Λαμπτήρας  12V 42W  ΜR-16 καρφωτά 

42 λαμπτηρας PL 26W 

43 λαμπτηρας LED GU10 6W 6500K 500LM 

44 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI 

45 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI 

46 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI 

47 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI 

48 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με 

σπειρωτό μεταλικό βίδωμα 1/8 

49 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 τύπου ΔΕΗ 

διαιρούμενα 

50 Ντουικ πορσελάνης  Ε40 

51 Λυχνίες Ραγας LED 

52 Σύστημα έναυσης Pl 2x26W 

53 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την 

βάση τους 

54 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA 

55 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA 

56 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA 

57 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA 

58 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA 

59 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA 

60 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη 

καλωδίου  6 Χ 30  8 Α 

61 Ρευματοδότης ράγας 

62 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος 

63 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός 

64 Πρίζα δικτύου εντοιχισμένος 

65 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α 

66 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α 

67 Φωτοκύτταρο 16 Α 

68 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α 

μονοφασικός 

69 Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα 

Νατρίου (ΔΕΙΓΜΑ) 

70 Μετασχηματιστής 400 W 

71 Eκκινητές 250 W (ΔΕΙΓΜΑ) 

72 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W 

73 Μετασχηματιστής 125 W υδραργυρου 

74 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W 

75 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W 

76 Μονωτικές ταινίες  

77 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

78 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 
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79 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 

θέσεων 

80 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων 

81 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 

θέσεων 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 

θέσεων 

83 μούφες ρητίνης για GT Α2 

84 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων 

85 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά 

διαστ, 110Χ110Χ74 

86 Φωτοσωλήνας Φ13 χρώματος 4000Κ 

87 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  

(βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ βαρεου τύπου 

88 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού 

χώρου  δύο ανοιγματων 

89 Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού 

χώρου  ενός ανοίγματος 

90 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 24 θέσεων 

εξωτερικός 

91 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 36 θέσεων 

εξωτερικός 

92 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 24 θέσεων 

93 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 36 θέσεων 

94 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και 

προστασία υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες 

υποδοχές) 

95 Φις αρσενικο θυλικο 

96 Σωλήνας σπιράλ Φ50 

97 Σωληνάρια σιλικόνης πολυουρεθάνης 

98 Σωληνάρια σιλικόνης 

99 Ράβδοι θερμής σιλικόνης 

100 Φωτιστικά σώματα τύπου χελώνας 

προστασίας ΙΡ 44 

101 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000K 

102 Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με 

κάλυμμα 2Χ36 W 

103 Προβολέας HQI 250 W στεγανός 

104 Προβολέας led 50 W στεγανός (ΔΕΙΓΜΑ) 

105 Προβολέας led 100 W στεγανός 

106 Προβολέας led 150W 

107 Προβολέας led 400W (ΔΕΙΓΜΑ) 

108 Φωττιστικό σώμα Na E40/250 W για  

βραχίονα .  (ΔΕΙΓΜΑ)  

109 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου 

¨Αμφορέα"  με μάυρη βάση για το 

παραδοσιακό ιστό 

110 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου 

¨Παγόδα¨ με την βάση (ΔΕΙΓΜΑ) 

111 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 80-

90W (ΔΕΙΓΜΑ) 

112 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W 

113 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W 

114 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W 

115 Ρελέ μονοφασικό 25 Α 
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116 Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για 

φωτιστικά κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 

117 ιστός τηλεσκοπικός 9 μέτρα 

118 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μέτρα 

119 ιστός τηλεσκοπικός 4,30 μέτρα 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Μέσα στην παρένθεση οι αύξοντες αριθμοί του πιο πάνω πίνακα)  

 

1. (19) Λαμπτήρας  LED έως 10W E27 

-    Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 6500Κ 

 

2. (20) Λαμπτήρας  LED έως 10W E27 

-    Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 4000Κ  

 

3. (21) Λαμπτήρες 21W-23W 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό 

χώρο με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα τύπου SL το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον 

λαμπτήρα  

- 2700-6500Κ  

- 230V AC.  

- ≥1400lm   

- RA≥82(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α,  

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας.  

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg  

- θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C 

    Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προσκομισθεί επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό από επίσημο φορέα 

στο οποίο θα αποδεικνύονται  σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές τα φωτομετρικά στοιχεία του 

ανωτέρω λαμπτήρα.  

 

4. (22-23) Λαμπτήρες 15 W τύπου led 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε 

εξωτερικό χώρο με προστατευτικό περίβλημα πρισματικό τύπου SL το οποίο δεν θα είναι δυνατό να 

αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- Ψυχρού φωτός  

- 230V AC.  

- ≥1480lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α 

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

 

5. (24) Λαμπτήρας 55W spiral  

- Ψυχρού φωτός  

- ≥3300 lumen   

- διάρκεια ζωής 12.000 ώρες κατ΄ ελάχιστο 

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και  

- θερμοκρασία  λειτουργίας -30°C/45°C 

 

6. (25) Λαμπτήρας  LED έως 7W E14 

     Tύπος λαμπτήρα ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  
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- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄  ελάχιστο  

- 6500Κ 

 

7. (26) Λαμπτήρας  LED έως 7W E14 

     Tύπος λαμπτήρα ΚΕΡΙ 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 2700Κ 

 

8. (32) Λαμπτήρας 250w Ε40 Nατρίου  

- ≥32000 h  

- ≥31000 lumen  

 

9. (33) Λαμπτήρες  έως 35 W τύπου led  E27.  

- 3000-6500Κ περίπου (ΑΧΛΑΔΩΤΗ ΜΟΡΦΗ) 

-   ≥300° 

- 230V AC.  

- ≥3500 και απόδοση ≥110 lm/w  

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α+  

- διάρκεια ζωής 40.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 98% μετά τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργία 

 

10. (34) Λαμπτήρας 70w Ε27 Nατρίου 

 - ≥28000 h  κατ΄  ελάχιστο  ενσωματωμένος εκκινητής 

- ≥5500 lumen  

 

11. (35) Λαμπτήρας 70w hqi δυο άκρων  

- ≥15000 h  

- 4200k περίπου 

- ≥6500 lumen 

 

12. (36) Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων  

- ≥15000 h   

- 4200k περίπου 

- ≥14000 lumen 

 

13. (37) Λαμπτήρας 250w hqi Ε40 

- ≥12000 h  

- 4200k περίπου 

- ≥20000 lumen 

 

14. (38) Λαμπτήρας 400w hqi Ε40 

- ≥12000 h  

- ≥4200k περίπου 

- ≥40000 lumen 

 

15. (39) Λαμπτήρας 1000w ΗQI Ε40  

- ≥ 5.000 ώρες   

- ≥ 70.000 lumen  

- 4000-5000Κ 

 

16. (40) Λαμπτήρας 2000w ΗQI Ε40  

- ≥ 5.000 ώρες   

- ≥ 240.000 lumen  

- 4000-5000Κ 
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17. (88) Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 

cm,  Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα 

είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

 

18. (89) Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 . 

Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα είναι 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

 

19.  (103) Προβολέας  αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W. 

 Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο 

ηλεκτροστατικά, με πολυεστερική πούδρα, αντοχής κρούσης τουλάχιστον ΙΚ07. Ο ανταυγαστήρας θα είναι 

κατασκευασμένος από σφυρίλατο ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, ασύμμετρης ευρείας 

δέσμης. Το γυαλί προστασίας θα είναι θερμοανθεκτικό - πυρίμαχο, εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο θα 

αποτελεί κατά προτίμηση και κάλυμα των οργάνων έναυσης και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο βαθμός 

στεγανότητας θα είναι τουλάχιστον IP65 και θα επιτυγχάνεται μέσω λάστιχου σιλικόνης που θα βρίσκεται 

μεταξύ του σώματος του προβολέα και του γυαλιού.  Το άνοιγμα του προβολέα για επισκευή ή αλλαγή του 

λαμπτήρα, θα γίνεται μέσω κλίπς. Ο προβολέας θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα για την λειτουργία 

της λάμπας καθώς και εκινητή αυτοδιακοπτόμενο. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο 

λαμπτήρας του. 

 

20. (104) Προβολέας led 50W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65 . 

 

21. (105) Προβολέας led 100W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65. 

 

22. (106) Προβολέας led 150W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65. 

 

23. (107) Προβολέας led 400W 

Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD ,To σώμα θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με 

ανοξείδωτες εξωτερικές βίδες, θα φέρει ειδικό σύστημα στερέωσης για την οριζόντια τοποθέτηση του σε 

προτεινόμενο ύψος 10-15 μέτρων, θα χρησιμοποιεί light lumen chip απόδοσης 145  lm/w και τροφοδοτικό 

400w με μεγάλη πραγματική φωτιστική απόδοση 110lm/w και σύνολο 44000 lm o φακός των οποίων 

εξασφαλίζει ευρεία κατανομή φωτισμού ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία κατά την έκθεση σε υπεριώδη 

ακτινοβολία ως ΕΝ 6247:2008 που αποδεικνύεται από IESNA LM-80 TEST REPORT και από πολικό 

διάγραμμα που συνοδεύει το φωτιστικό προβολέα.Η τελική του ισχύ είναι 400w        και η απόδοση μετά 

τις οπτικές και θερμικές απώλειες είναι 110 lm ανά watt.H θερμοκρασία χρώματος θα είναι 

4000Κ,συντελεστής ισχύος θα  >0,95 ,ο δείκτης  χρωματικής απόδοσης Ra >=85,δείκτης στεγανότητας 

IP65,η ψύξη της  ηλεκτρικής μονάδας θα  γίνεται με ψύκτρες αλουμινίου  εκ κατασκευής και χωρίς χρήση 

ηλεκτρικού ανεμιστήρα. 

O χώρος της ηλεκτρικής μονάδας δεν είναι ενιαίος με την φωτιστική με ηλεκτρική προστασία κλάσης 

μόνωσης ΙΙ, προκαλωδιομένο   με ειδική διάταξη που προστατεύει τα led από διακυμάνσεις της ηλεκτρικής  

τάσης και τα ρεύματα αιχμής καθώς και από την θερμοκρασία λειτουργίας την οποία διατηρεί σε χαμηλό 

επίπεδο,με κυκλώματα των led σε  σύνδεση bybass για ομαλή λειτουργία των υπολοίπων αν παρουσιαστεί 

βλάβη σε ένα lumen chip.Το φωτιστικό θα  έιναι κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

μεταξύ -30 εως +60 oC χωρίς την αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων και χωρίς την δυσμενή 

επίδραση στον χρόνο ζωής των οργάνων τους. Θα φέρει σήμανση CE . Θα προσκομιστεί ελληνικά η 

αγγλικά ISO 90012008 ,ISO 14001 του εργοστασίου κατασκεύης και έγγραφη βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή-αντιπρόσωπο –εισαγωγέα των ανωτέρω προβολέων ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 
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24. (108) Φωτιστικό βραχίονα 250W Na 

Το σώμα θα αποτελείται απο ενιαίο χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου DIN-226 βαμμένο εξωτερικά με 

σφυρίλατη βαφή φούρνου, χρώματος γκρί και εσωτερικά με πολυεστερική πούδρα λευκή.  

α) Ο χώρος του λαμπτήρος, θα περιλαμβάνει πλευρικά κάτοπτρα απο καθαρό αλουμίνιο 99,9%, χημικά 

ανοδειώμενα για πρόσθετη προστασία τα οποία θα  έχουν την δυνατότητα μετατόπισης για πλήρη απόδοση 

φωτισμού. Λυχνολαβή πορσελάνης Ε-40. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας του 

με διάρκεια ζωής ≥50000 ώρες άμεσης επανέναυσης .Ο ανωτέρω χώρος θα καλύπτεται με πλαστικό 

πολυκαρβονικό κάλυμμα  πολύ ανθεκτικό στις μηχανικές καταπονήσεις. και θα στηρίζεται στο κυρίως 

σώμα με μάνταλο μεταξύ του κυρίως σώματος και του πλαστικού καλύμματος θα εξασφαλίζεται 

στεγανότητα ΙΡ-44. 

β)Ο χώρος των οργάνων θα περιλαμβάνει στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διόρθωσης συνημίτονου, 

εκκινητή αυτοδιακοπτόμενο, κλέμμασφαλεια με γυάλινη ασφάλεια καθώς και την απαραίτητη καλωδίωση 

.Ο ανωτέρω χώρος να εξασφαλίζει στεγανότητα IP-23. 

Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ακόλουθα ΕΝ 

ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-1, ΕΝ 60598-2-3 θα είναι κλάσης μόνωσης ΙΙ. 

 

25. (109) Φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση  

Το φωτιστικό σωμα θα είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό χρώματος λευκού και θα έχει τις παρακάτω 

διαστάσεις όπως φαίνονται στο σχέδιο. 

A=390 

C=185 

B=218 

F=615 

Η βάση τοποθέτησης του φωτιστικού θα φέρει ντουί Ε27 και θα είναι από πολυκαρμπονικό υλικό  μαύρου 

χρώματος  ικανών διαστάσεων  για προσαρμογή στο φωτιστικό σώμα. 

 

 
 

26. (110) Φωτιστικό  σώμα (τύπου παγόδα)  για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 .  

Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς 

θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική 

και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι 

σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το 

κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. 

Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα 

κλείνει με κλίπ ή βίδα. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. 

Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. 

Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο)     

άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των 

τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές. Η βάση του φωτιστικού 

σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω 

βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε 

σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω 
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μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να 

τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα με ντουϊ Ε27 η σύνδεση του φωτιστικού θα 

γίνεται μέσω κλέμμας και θα υπάρχει αντίστοιχος σφικτήρας για το καλώδιο παροχής. Το φωτιστικό πρέπει 

να έχει βαθμό προστασίας IP 44  

 

27. (111) Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80- 90 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο 

ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών 

τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους . 

Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

-   Θα είναι τύπου led  

-   Απόδοση ≥110/lm/w 

-   ΙΡ Βαθμός προστασίας  ≥ΙΡ65 

-   ΙΚ 08 

-   Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000Κ RA>85(CRI) 

-   Τάση/Συχνότητα : 100-240 V/50-60 Hz 

-   Βάρος μέγιστο περίπου 6 Κιλά 

-   Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ 60-70 

Θα προσκομισθούν στα ελληνικά ή στα αγγλικά επί ποινή αποκλεισμού δοκιμές των LED σύμφωνα με την 

πιστοποιημένη μέθοδο IESNA LM-80, πιστοποιητικό CE ,πιστοποιητικά ΕΝ 60598-1-2-3 ή πιστοποίηση 

κατά ΕΝΕC, πλήρη φωτομετρικά στοιχεία (καμπύλες φωτεινότητας,ISOCANDELA κτλ),ISO 9001 και 

ISO 14001 του εργοστασίου και έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή-αντιπρόσωπο –εισαγωγέα των 

ανωτέρω φωτιστικών  ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

 

28. (116) Παραδοσιακός ιστός  
Παραδοσιακός  ιστός  ύψους 2,8  μ περίπου, για μονό φωτιστικό σώμα, στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το 

φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση όπως έχει περιγράφεται στην τεχνική μελέτη, ο λαμπτήρας 

έως 35 W τύπου led  E27 όπως έχει περιγράφει, το ακροκιβώτιο και το αγκύριο πάκτωσης. 

Αναλυτικά ο ιστός θα αποτελείται από τα εξής τμήματα. 

α)εσωτερικά θα φέρει χαλύβδινο γαλβανισμένο εν θερμώ σιδηροσωλήνα ύψους 2,70 μ. περίπου διαμέτρου 

περίπου Φ 120 με βάση έδρασης διαμέτρου Φ 300 και ύψους 11 εκατοστά περίπου.  

β) Εξωτερικά θα καλύπτεται από πλαστικό και θα αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα είναι  

διαμέτρου Φ 160 μήκους 72 εκ περίπου ,το δεύτερο τμήμα θα είναι διαμέτρου  Φ 120 μήκους 72 εκ 

περίπου , το τρίτο τμήμα θα είναι διαμέτρου Φ 90 123 εκ περίπου στις αλλαγές διατομών θα υπάρχει 

διακοσμητικό ανάγλυφο σχέδιο σκαλισμένο σε μορφή φλόγας στην κορυφή θα υπάρχει κατάλληλη 

συστολή Φ60 μήκους 6-7 εκ περίπου για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κορυφής τύπου αμφορέα . 

 Σε ύψος περίπου 30 εκ. από τη βάση του ιστού θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 410Χ110 mm 

περίπου εσωτερικά της οποίας θα υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για  ακροκιβώτιο ηλεκτρικής 

συνδεσμολογίας με βαθμό προστασία ΙΡ 54 

500/250V 80/16A μήκους 26εκ περίπου CLASS II  . 

Αγκύριο πάκτωσης το οποίο θα αποτελείται από τρείς βέργες 80 εκ περίπου με κατάλληλο σπείρωμα , οι 

οποίες θα είναι συγκολημμένες στις κορυφές τριών   ισόπλευρων τριγώνων πλευράς 23 εκ περίπου Θα 

συνοδεύεται από τις αντίστοιχες ροδέλες και παξιμάδια για την στερέωση του  στον ιστό. 

Η όλη εξωτερική κατασκευή θα φοριέται επί του χαλύβδινου σιδηροσωλήνα και το μεταξύ τους διάστημα 

θα πληρούται από πολυουρεθάνη  ώστε η όλη κατασκευή να καθίσταται ανθεκτική σε κραδασμούς. Το 

χρώμα του  θα είναι μαύρο και δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται από UV ακτινοβολία , και γενικά ο ιστός δεν 

θα πρέπει να επηρεάζεται  

- από αλάτι και καυστικά υλικά 

- θα έχει αντοχή στη σκουριά 

- θα έχει αντοχή σε ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες  

Παρακάτω παραθέτουμε σχέδια και φωτογραφίες του ιστού. Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να δει 

την πραγματική εικόνα (το δείγμα πρέπει να συμφωνεί) του ιστού στα διάφορα μέρη του Δήμου Ρόδου στα 

οποία έχει τοποθετηθεί όπως για παράδειγμα στην οδό Ακτή Κανάρη της Ρόδου  ,στην πλατεία Αγίου 

Νικολάου της Ρόδου στην πλατεία της Τ.Κ. Γενναδίου, στην πλατεία της Τ.Κ. Απολακκιάς  κλπ.  
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29.  (117) Σιδηροιστός ύψους 9 μέτρων, θα είναι σχήματος πυραμίδας κανονικού οκταγώνου και είναι 

κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 4mm και συνεχόμενου μήκους 9m.Η εξωτερική διάμετρος 

του περιγεγραμμένου κύκλου στη βάση του ιστού θα είναι 174mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 65mm 

αντίστοιχα. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400X400X20mm 

καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 

10mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο καθέτων πλευρών 200mm  και100mm.Η 

πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή 178mm για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, 

καθώς και τέσσερις (4) οβάλ οπές για την διέλευση των αγκυρίων με διάμετρο κέντρων οπων 280mm  σε 

τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Μ24, με  

σπείρωμα καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερεις ήλοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με 

ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ' αυτούς γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των 

και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως των κατά την ενσωμάτωση τους μέσα 

στη βάση από σκυρόδεμα με διαστάσεις M24Χ750 .Ο ιστόςθα  φέρει σε απόσταση 60cm από τη βάση του 

οπή διαστάσεων 83X350mm για την τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από 

λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού, 

Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν 

θερμό 

 

30. (118) ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ 6,50m 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 6,50m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, τριών 

τμημάτων. Το πρώτο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 114mm  πάχους 3mm και 

μήκους 2500mm. Το δεύτερο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 89mm πάχους 3mm 

και μήκους 2000mm.Το τρίτο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 102mm πάχους 3mm 

και μήκους 2000mm ‘Οι συνδέσεις των ανωτέρω τμημάτων του ιστού θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένες 

από πιεστικό μηχάνημα ώστε η μεγαλύτερη διάμετρος να δεχθεί εφαρμοστά το άκρο της μικρότερης, όπου 
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και εισέρχεται 100mm εντός αυτής.  Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 2000mm από το κάτω άκρο του του 

οπή διαστάσεων  

85 x 300mm για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γειώσεως, η οποία θα κλείνει με θυρίδα 

από έλασμα ίδιου πάχους στερεωμένη με ανοξείδωτο κλείστρο και σύστημα μεντεσέ ώστε να μην 

αποσπάται από τον ιστό. Η θυρίδα στην κλειστή θέση δεν θα προεξέχει του ιστού.   

Στην κορυφή θα φέρει ενσωματωμένο κυρτό βραχίονα διατομής Ø 60mm και μήκους 500mm για την 

τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος.  

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών, θα γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερμώ 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO1461 με ελάχιστο πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου 70 

μm (500gr/m
2
). Στην συνέχεια θα βάφεται ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα. 

 

31. (119) ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ 4,30m 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 4,30m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, δύο  

τμημάτων. Το πρώτο τμήμα μήκους 2,30m, θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου  

Ø 102mm και πάχους 3,0mm Το δεύτερο  τμήμα μήκους 2m, θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου 

Ø 76mm και πάχους 3,0mm. Η μεγαλύτερη διατομή θα συμπιέζεται εν ψυχρώ ώστε να δεχτεί εφαρμοστά 

την μικρότερη όπου και συγκολλάται στεγανά.  

Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 1300mm από το κάτω άκρο του του οπή διαστάσεων  

80 x 300mm για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γειώσεως, η οποία θα κλείνει με θυρίδα 

από έλασμα ίδιου πάχους στερεωμένη με ανοξείδωτο κλείστρο και σύστημα μεντεσέ ώστε να μην 

αποσπάται από τον ιστό. Η θυρίδα στην κλειστή θέση δεν θα προεξέχει του ιστού.   

Στην κορυφή θα φέρει σιδηροσωλήνα Ø 60mm για την τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος. 

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών θα γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερμώ 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO 1461 με ελάχιστο πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου 70 

μm (500gr/m
2
). Στη συνέχεια αφού λειανθεί προσεκτικά θα βάφεται ηλεκτροστατικά με πολυεστερικό 

πούδρα. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016), Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 158/2016 

(ΦΕΚ/Β/3698/16-11-2016)] 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 

Ονομασία : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» 

Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

Ταχυδρομική διεύθυνση : Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών (1
ος

 όροφος) 

Αρμόδιος για πληροφορίες : 
Βασιλώττος Κ. 

Διακολιός Β. 

Τηλέφωνο : 22413-64613 

Fax : 22413-64614 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : 
basilottos@rhodes.gr 

diakolios@rhodes.gr 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.rhodes.gr  

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 

δημόσιας σύμβασης : 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΛΙΝΔΟΥ 

CPV : 31681410-0 

Κωδικός διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ: 

 

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2017 

mailto:basilottos@rhodes.gr
mailto:diakolios@rhodes.gr


303 

 

 

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)
113

: 

…………………………………………………………………

……………………………….. 

Ταχυδρομική διεύθυνση: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
114

 

(Ονοματεπώνυμο): 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

…………………………………………………………………

……………………………….. 

…………………………………………………………………

……………………………….. 

…………………………………………………………………

……………………………….. 

..…………………………………………………………………

……………………………… 

..…………………………………………………………………

……………………………… 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
115

; 
[  ] Πολύ μικρή  [  ] Μικρή  [  ] Μεσαία 

 

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 :   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :   

Ημερομηνία γέννησης :   

Τόπος Γέννησης :   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :   

Ημερομηνία έκδοσης Ταυτότητας 

: 

  

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα :   

Ταχυδρομική διεύθυνση :   

Τηλέφωνο:   

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :   

                                                 
113 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει. 

114 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

115 Σημειώστε με το σύμβολο √. 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. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
116

, 2) δωροδοκία
117118

, 3) απάτη
119

, 4) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
120

, 5) νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
121

, 6) παιδική εργασία και άλλες 

μορφές εμπορίας ανθρώπων
122

 
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
123

 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 (πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις) διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης 

Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης
124

, στην Ελλάδα 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

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 

                                                 
116 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). 

117 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
118 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). 

119 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. 

120 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. 

121 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”. 

122 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.". 

123 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) 

124 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) 
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και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος; 

αναφοράς των εγγράφων): 

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

……… 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντων
125

, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με 

άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
126

; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

O οικονομικός φορέας : 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

                                                 
125 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 

126 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016 
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Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 

την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος V: 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 είμαι σε θέση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της και κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν: 

 

Ρόδος 09/05/2017 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

Διακολιός Βασίλειος 

ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός 

  Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

 

 

Αλέξανδρος Μπεκιάρης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για  την   Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α    Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε.  Νότιας Ρόδου 

 

Ο Δήμαρχος Ρόδου 

Έχοντας υπ όψιν : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για <<δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ>> 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 << ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις >>    

3. Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ.  

       114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

4. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

6. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 

λοιπές διατάξεις>> 

7. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 <<Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων>> 

8. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

9. Τις  αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης που έχουν  εκδοθεί. 

10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 στους  Κ.Α.  30-6662.0004.0010  του οποίου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση 70.000,00 €. 
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11. Την υπ΄αριθμό ……./2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη 

και καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης   

 

Προκηρύσσει 

Τη διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά στην προμήθεια «Π Ρ 

Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν   Δ.Ε.  Νότιας Ρόδου» (συνημμένος 

πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού  (70.000,00  €)  μαζί με το Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη 

τιμή) και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο προμήθειας  

Η παρούσα αφορά τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων των 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και Δημοτικού Φωτισμού  της Δημοτικής Ενότητας 

Νότιας Ρόδου. 

 

Άρθρο 2ο - Συμβατικά Στοιχεία  

    Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Τεχνικές προδιαγραφές 

δ.)  Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

 

Άρθρο 3ο - Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας 

α) Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά με το  Φ.Π.Α. στις  εβδομήντα 

χιλιάδες  ευρώ (70.000,00 €). 

β) Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2017 και Θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π. 

 

Άρθρο 4ο - Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού  

Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να    υποβάλουν 

προσφορά υποχρεωτικά  στο σύνολο των ειδών (συνημμένος πίνακας).  

 

Άρθρο 5ο -  Δεκτοί στον διαγωνισμό 

    Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

 

Άρθρο 6ο - Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού : 

 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται. 

1)Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ), συμπληρωμένο σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄. 

o ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

o Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΤΕΥΔ. 

o Η ημερομηνία του ΤΕΥΔ πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  

o 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. 

 

2)Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 

εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 
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προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα 

του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία 

και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 

δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό 

δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου. 

3)Υπεύθυνη δήλωση: 

- ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του 

Δήμου με δικά του έξοδα  

-ότι έλαβε γνώση όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  και των σχετικών με 

αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται. 

- για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

- ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση 

υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

- που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της επιχείρησης. 

 

Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους  υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης , βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο 

 Όλες οι ως άνω αναφερόμενες Δηλώσεις των Συμπληρωματικών Στοιχείων θα πρέπει να κατατεθούν όπως 

περιγράφονται, και να τοποθετηθούν στον φάκελο των  Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 

Κατά το σταδιο της κατακύρωσης μόνο ο μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται να υποβάλει 

εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη από 10 ούτε μεγαλύτερη από 20 ημέρες ) από την 

κοινοποίηση της ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  των άρθρων 73 και 74 του Ν. 

4412/2016 καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου 

 

4) Πιστοποιητικά ISO 

Πιστοποιητικά ποιότητας ISO (Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) του κατασκευαστή για τους ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

 

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο Προσωρινός μειοδότης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) είναι τα εξής: 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας  και συγκεκριμένα για τα παρακάτω: 

A.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

B.  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

C.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

D.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (EE L 166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία 

ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

E. αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
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• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και όλα τα μέλη για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

Β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

Γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει η 

εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

Ε.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

Ε.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται 

χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ΣΤ.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας 

στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ΣΤ.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ΣΤ.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το 

Δήμο.  

ΣΤ.4 τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν ένδειξη CE  όπου αυτό απαιτείται. 

Ζ. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO του προμηθευτή 

 

ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

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

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες,  

 

   ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

  α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

  β)   Πιστοποιητικό ως παράγραφος 3 και 4 των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

 

   ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 

α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει στην ένωση,  

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  στους οποίους  μετέχουν και 

επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50% 

 γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν  και κάθε άλλο 

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται  ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη  χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε 

φορά εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

Άρθρο 7ο -  Χρόνος & τόπος  καθώς και  τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών & 

Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την ………………. ημέρα ………………. και ώρα ………… 

π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να: 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών 

ή  

β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

Άρθρο 8o – Ισχύς των Προσφορών  
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Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για εξήντα (60) ημέρες. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη 

γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των προσφορών. 

 Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο μειοδότης δεν 

μπορεί να προβάλει καμία αξίωση. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

   

 Άρθρο 9
 
– Φάκελος Προσφορά  

    Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

  Η μη τήρηση οποιονδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 

9.1  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο 

κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:    

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθεια και της  αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης  

3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντας  (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης , τηλέφωνο 

σταθερό, φάξ,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση, ΑΦ.Μ. κ.τ.λ.) 

 

9.2 Στον κάθε εσωτερικό φάκελο (και όχι μόνο στον εξωτερικό) που θα υποβληθεί, πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την  προμήθεια.  (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

2.  Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης 

3.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης,  διεύθυνση, ΑΦΜ, 

τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ). 

 

9.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

9.3.1 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα όπου 

επιτρέπεται). Τα δικαιολογητικά αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  
9.3.2 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, ερωτηματολόγια, 

φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο, 

μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

9.3.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι 

δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη, με αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά θα ακολουθεί το μοτίβο των 

πινάκων που υπάρχουν στη μελέτη του διαγωνισμού. Όλα τα δημοπρατούμενα είδη θα πρέπει να 

αναγράφονται στην προσφορά με τη σειρά που τούτα δίδονται στη μελέτη του διαγωνισμού, ακόμη και αν 

ο συμμετέχων δεν δίνει προσφορά για όλα τα προϊόντα, αν τούτο προβλέπεται από τη διακήρυξη. 

9.3.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

4. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας, όπως αναλυτικά ορίζεται και 

ανωτέρω.  

 

5. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον  

προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει τις 

προσφορές και κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  μονογράφει και  σφραγίζει 

αυτήν. Η προσφορά  απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  καθιστούν  ασαφή  
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κατά  τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  κατά  περίπτωση στην προσφορά 

αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα  τα οποία δεν  αποδέχεται. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους 

τους  διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών 

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική ταυτότητα, 

κλπ). 

Οι ανώνυμες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της στο 

διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το 

διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην 

Επιτροπή αυτοπροσώπως με ταυτότητα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει δείγματα επί ποινή αποκλεισμού για τα υλικά που έχουν την 

ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑ» στον πίνακα του προϋπολογισμού το αργότερο, μέχρι την προηγούμενη ημέρα από 

την ημέρα του διαγωνισμού. Οι προσφορές που θα κατατεθούν χωρίς να έχουν προσκομισθεί δείγματα την 

προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δεν θα γίνουν δεκτές. 

Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα ανωτέρω δικαιολογητικά  

 

Άρθρο 10ο -  Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 

α)   Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε - € -. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων  

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 

της διακήρυξης. 

β) Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

γ)  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, η είναι 

εσφαλμένη λογιστικά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 11ο -  Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία  Αποσφράγισης προσφορών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού  οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την  αρμόδια Επιτροπή ενώπιον των συμμετοχόντων στο Διαγωνισμό. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως 

εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

α)    Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος , μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα και 

η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην υπηρεσία. 

β)    Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση  της αξιολόγησης 

των λοιπών στοιχείων αυτής την ίδια ημέρα ή σε διαφορετική  ημερομηνία και ώρα που θα  γνωστοποιηθεί 

και  θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό τρεις  (3) 

τουλάχιστον  ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 

 

Άρθρο 12ο -  Αξιολόγηση Προσφορών 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής στο σύνολο των υλικών  όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές 

και στην περίπτωση που θα υπάρχουν ίδιές τιμές  ανάμεσα σε προμηθευτές θα διενεργείται κλήρωση με 

όρους που θα τεθούν από την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους 

προμηθευτές των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της διακήρυξης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από 
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σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί ποινή 

αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 

 

Άρθρο 13ο -  Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού , με γνωμοδότηση του προς 

την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους . 

γ)   την διενέργεια κλήρωσης  μεταξύ ισοδύναμων προσφορων.  

δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου μπορεί ο 

διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους  αρχικά συμμετέχοντες χωρίς 

τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει 

αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

 

Άρθρο 14ο -  Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

α)   Ενστάσεις κατά της διακήρυξης. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016  

 Β) Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή προμηθευτή σε 

αυτόν Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016   

 

Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπερ 

του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην 

παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 15ο -  Υπογραφή Σύμβασης 

1. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις 

προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών.  

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, 

που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 

προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής : 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη .  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,  

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

θ. Τον τρόπο πληρωμής . 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα 

μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Δεν μπορεί 

να περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο  

 

Άρθρο 16ο -  Εγγυήσεις  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 
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 ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή  …… € παρέχεται δε με εγγυητική 

επιστολή πιστωτικών  ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα προς τούτο στην 

ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση καθώς και με έντοκα γραμμάτια  Δημοσίου. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από 

την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 17ο -  Παραλαβή 

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

  

Άρθρο 18ο -  Πληρωμή 

α) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με  την υποβολή του τιμολογίου και την σύνταξη του οριστικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής και αν ο Δήμος καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.   

β)  Ενδεικτικά αναφέρετε ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 

εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας και κατά περίπτωση εάν παραδίδετε τμηματικά Θα εκδίδεται 

τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το 

συνολικό ποσό. ( Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα υπόδειξη 

και θα λύση τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της προμήθειας) 

γ)  Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. 

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και προμηθευτή 

σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 19ο -  Χρόνος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν ως εξής:  

μέσα σε χρόνο δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

Το 30 % των ειδών με αύξοντα αριθμό του προϋπολογισμού 1 εως107,112 εως 115. 

Το υπόλοιπο 70% μαζί με τα υπολειπόμενα είδη σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε 

περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

Άρθρο 20ο -  Γλώσσα 

α.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές 

προσφορές, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ. συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. 

β. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 

που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  

γ. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων,τα κατά περίπτωση ζητούμενα ISO,CE κτλ), είναι δυνατόν  να αναφέρονται και στην 

αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια, manual, datasheet, προσπέκτους κλπ, που 

συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγλλική γλώσσα. 

 Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο 

πρόσωπα 

 

Άρθρο 21ο -  Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει  στις  εγκαταστάσεις του Δήμου στη Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών. 

 

Άρθρο 22ο -  Διαφορές Διακήρυξης Νόμων. 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια  ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο υπερισχύει ο Ν. 4412/20166.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  ΜΜ ΠΟΣΟ ΤΙΜ ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 m 50 0,96 48,00 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 m 50 1,48 74,00 

3 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 m 50 1,00 50,00 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 m 50 1,57 78,50 

5 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 100 1,05 105,00 

6 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 m 100 1,55 155,00 

7 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 m 70 5,60 392,00 

8 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 m 200 4,60 920,00 

9 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 100 6,85 685,00 

10 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 m 30 2,51 75,30 

11 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 m 50 5,55 277,50 

12 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 m 50 8,78 439,00 

13 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 m 10 13,25 132,50 

14 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. 

μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 
m 

60 0,25 15,00 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. 

μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 
m 

60 0,40 24,00 

16 Αγωγός γυμνός χάλκινος 

πολύκλωνος 25 mm2 
m 

150 4,20 630,00 

17 Καλώδιο UTP 4' CAT 5 m 50 0,80 40,00 

18 Τηλεφωνικο δύο ζευγών 

πλακέ 
m 

50 0,50 25,00 

19 Λαμπτήρας LED A60 έως10 

W/E27  6500K 800 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

60 3,00 180,00 

20 Λαμπτήρας LED A60 έως10 

W/E27 4000K 800 lm 

τουλάχιστον  

τεμ 

10 3,00 30,00 

21 Λαμπτήρας  οικονομίας   

21W-23W/E27 2700k-6500k 

με προστατευτικό γυαλί 1400 

lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

100 5,50 550,00 

22 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 

6500K  με προστατευτικό 

πρισματικό κάλυμα 1480 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

1000 10,00 10000,00 

23 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 

2700-3000K  με 

προστατευτικό πρισματικό 

κάλυμα 1480 lm τουλάχιστον 

τεμ 

200 10,00 2000,00 

24 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 

W/E27 6400K 3300 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

350 12,50 4375,00 

25 Λαμπτήρας  led  έως 7 W/E14  

6500Κ 600 lm τουλάχιστον  

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

50 4,00 200,00 

26 Λαμπτήρας  led  7 W/E14 τεμ 30 4,00 120,00 
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2700Κ 600 lm τουλάχιστον  

(ΔΕΙΓΜΑ) 

27 Λαμπτήρας  2 PL 18 W (δύο 

ακίδων) 4000Κ 
τεμ 

10 3,00 30,00 

28 Λαμτήρας φθορισμού 18W τεμ 20 1,35 27,00 

29 Λαμτήρας φθορισμού 36W  τεμ 30 1,70 51,00 

30 Λαμτήρας φθορισμού 58W  τεμ 20 2,41 48,20 

31 Λαμτήρας φθορισμού 

κυκλικός 22W 
τεμ 

5 4,00 20,00 

32 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής 

πίεσης 250 W/Ε40   

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

100 15,00 1500,00 

33 Λαμπτήρας LED έως 35W 

E27 (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 30,00 300,00 

34 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής 

πίεσης 70 W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

15 8,28 124,20 

35 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

70W RX7s -24  
τεμ 

2 8,20 16,40 

36 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

150 W RX7s -24  
τεμ 

5 8,20 41,00 

37 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

250 W  
τεμ 

5 20,00 100,00 

38 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

400 W  
τεμ 

10 24,00 240,00 

39 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

1 KW  
τεμ 

5 85,00 425,00 

40 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 

2 KW   (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

5 162,00 810,00 

41 Λαμπτήρας  12V 42W  ΜR-

16 καρφωτά 
τεμ 

20 1,50 30,00 

42 λαμπτηρας PL 26W τεμ 10 3,45 34,50 

43 λαμπτηρας LED GU10 6W 

6500K 500LM 
τεμ 

10 6,00 60,00 

44 Πυκνωτής προβολέα 1000 W 

HQI 
τεμ 

5 6,00 30,00 

45 Πυκνωτής προβολέα 2000 W 

HQI 
τεμ 

5 9,00 45,00 

46 Εκκινητής προβολέα 1000 W 

HQI 
τεμ 

5 10,00 50,00 

47 Εκκινητής προβολέα 2000 W 

HQI 
τεμ 

5 22,00 110,00 

48 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ 

Ε27 με σπειρωτό μεταλικό 

βίδωμα 1/8 

τεμ 

20 3,00 60,00 

49 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ 

Ε27 τύπου ΔΕΗ διαιρούμενα 
 

50 1,40 70,00 

50 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40 

τύπου  διαιρούμενα 
 

20 2,00 40,00 

51 Λυχνίες Ραγας LED τεμ 3 2,50 7,50 

52 Σύστημα έναυσης Pl 2x26W τεμ 2 22,00 44,00 

53 Ασφάλειες φυσίγγια 

NEOZET 35 Α με την βάση 

τους 

τεμ 

10 3,00 30,00 
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54 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 

6KA 
τεμ 

15 5,00 75,00 

55 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 

6KA 
τεμ 

40 5,00 200,00 

56 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 

6KA 
τεμ 

40 5,00 200,00 

57 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 

6KA 
τεμ 

5 5,00 25,00 

58 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 

6KA 
τεμ 

10 5,00 50,00 

59 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 

6KA 
τεμ 

20 5,00 100,00 

60 Γυαλίνη ασφάλεια με 

ασφολειοθήκη καλωδίου  6 Χ 

30  8 Α 

τεμ 

30 1,60 48,00 

61 Ρευματοδότης ράγας τεμ 5 3,00 15,00 

62 Ρευματοδότης σούκο 

εντοιχισμένος 
 

5 2,50 12,50 

63 Ρευματοδότης σούκο 

εξωτερικός στεγανός 
 

10 3,50 35,00 

64 Πρίζα δικτύου εντοιχισμένος  5 2,00 10,00 

65 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α τεμ 10 7,50 75,00 

66 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α τεμ 10 9,50 95,00 

67 Φωτοκύτταρο 16 Α τεμ 35 22,00 770,00 

68 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 

16 Α μονοφασικός 
τεμ 

5 24,00 120,00 

69 Μετασχηματιστής 250 W για 

λαμπτήρα Νατρίου 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

25 19,00 475,00 

70 Μετασχηματιστής 400 W  1 25,00 25,00 

71 Eκκινητές 250 W (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 80 3,90 312,00 

72 Eκκινητές για λαμπτήρα 

φθορισμού 4-65 W 
τεμ 

50 0,45 22,50 

73 Μετασχηματιστής 125 W 

υδραργυρου 
τεμ 

5 10,00 50,00 

74 Μετασχηματιστής μετάλλων 

1000 W 
τεμ 

1 70,00 70,00 

75 Μετασχηματιστής μετάλλων 

2000 W 
τεμ 

1 100,00 100,00 

76 Μονωτικές ταινίες  τεμ 100 0,75 75,00 

77 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 

τεμ) 
τεμ 

15 3,00 45,00 

78 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 

τεμ) 
τεμ 

15 4,00 60,00 

79 κλέμες πλαστικές διατομής 

2,5 χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 1,50 15,00 

80 κλέμες πλαστικές διατομής 6 

χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 2,00 20,00 

81 κλέμες πλαστικές διατομής 10 

χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 2,40 24,00 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 16 

χιλ 12 θέσεων 
τεμ 

10 4,00 40,00 
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83 μούφες ρητίνης για GT Α2 τεμ 10 24,00 240,00 

84 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων κου 5 2,00 10,00 

85 Κουτιά διακλαδωσεων 

εξωτερικά στεγανά διαστ, 

110Χ110Χ74 

 

10 2,50 25,00 

86 Φωτοσωλήνας Φ13 χρώματος 

4000Κ 
τεμ 

200 2,10 420,00 

87 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  

(βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ 

βαρεου τύπου 

τεμ 

15 21,00 315,00 

88 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό 

εξωτερικού χώρου  δύο 

ανοιγματων 

τεμ 

2 390,00 780,00 

89 Πιλλαρ μικρό στεγανός 

εξωτερικού χώρου  ενός 

ανοίγματος 

τεμ 

2 300,00 600,00 

90 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 24 

θέσεων εξωτερικός 
τεμ 

1 24,00 24,00 

91 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 36 

θέσεων εξωτερικός 
τεμ 

1 29,00 29,00 

92 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 

24 θέσεων 
τεμ 

1 22,00 22,00 

93 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 

36 θέσεων 
τεμ 

1 26,00 26,00 

94 Πολυπριζα σούκο με 

διακόπτη και προστασία 

υπερτασεων 5 θεσεων 

(πλάγιες υποδοχές) 

τεμ 

4 25,00 100,00 

95 Φις αρσενικο θυλικο τεμ 2 1,50 3,00 

96 Σωλήνας σπιράλ Φ50 τεμ 150 2,60 390,00 

97 Σωληνάρια σιλικόνης 

πολυουρεθάνης 
τεμ 

2 10,00 20,00 

98 Σωληνάρια σιλικόνης τεμ 10 5,00 50,00 

99 Ράβδοι θερμής σιλικόνης τεμ 30 1,00 30,00 

100 Φωτιστικά σώματα τύπου 

χελώνας προστασίας ΙΡ 44 
τεμ 

5 10,00 50,00 

101 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 

4000K 
τεμ 

5 20,00 100,00 

102 Φωττιστικό φθορισμού 

στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W 
τεμ 

10 24,00 240,00 

103 Προβολέας HQI 250 W 

στεγανός 
τεμ 

2 59,00 118,00 

104 Προβολέας led 50 W 

στεγανός (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

3 50,00 150,00 

105 Προβολέας led 100 W 

στεγανός 
τεμ 

7 100,00 700,00 

106 Προβολέας led 150W  τεμ 3 250,00 750,00 

107 Προβολέας led 400W 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

1 600,00 600,00 

108 Φωττιστικό σώμα Na 

E40/250 W για  βραχίονα .  

(ΔΕΙΓΜΑ)  

τεμ 

20 100,00 2000,00 
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109 Φωττιστικό σώμα κορυφής 

τύπου ¨Αμφορέα"  με μάυρη 

βάση για το παραδοσιακό 

ιστό 

τεμ 

7 145,00 1015,00 

110 Φωττιστικό σώμα κορυφής 

τύπου ¨Παγόδα¨ με την βάση 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

84 95,00 7980,00 

111 Φωττιστικό σώμα βραχίονα 

τύπου led 80-90W (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

6 345,00 2070,00 

112 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 2 31,00 62,00 

113 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 5 28,00 140,00 

114 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 2 32,00 64,00 

115 Ρελέ μονοφασικό 25 Α τεμ 10 16,00 160,00 

116 Παραδοσιακός ιστός  υψους 

2,8μ για φωτιστικά κορυφής 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 

10 670,00 6700,00 

117 ιστός τηλεσκοπικός 9 μέτρα τεμ 1 680,00 680,00 

118 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μέτρα τεμ 1 380,00 380,00 

119 ιστός τηλεσκοπικός 4,30 

μέτρα 
τεμ 

1 280,00 280,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 56451,60 

   ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,01 

  
 

 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 56451,61 

    ΦΠΑ 24% 13548,39 

  
 

 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 70000,00 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Oλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα ανταποκρίνονται επί 

ποινή αποκλεισμού στις κάτωθι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές . Ο συμμετέχων οφείλει  να 

καταθέσει προσφορά υποχρεωτικά για όλα τα ζητούμενα είδη προσφορά που αφορά μέρος των ζητούμενων 

υλικών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία-απαιτήσεις στις τεχνικές 

προδιαγραφές ισχύουν και επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα τεχνικά 

φυλλάδια. Το αργότερο μέχρι μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην κατάθεση των δειγμάτων όπως αυτά αναφέρονται στο 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης  

Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δείγματα δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Τα ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια και τα περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά ποιότητας 

μπορούν να προσκομιστούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 

3 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 

5 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 

6 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 

7 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 

8 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 

9 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 

10 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 
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11 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 

12 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 

13 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 

14 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 

mm2 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 

mm2 

16 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 

17 Καλώδιο UTP 4' CAT 5 

18 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ 

19 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  6500K 800 

lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

20 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27 4000K 800 

lm τουλάχιστον  

21 Λαμπτήρας  οικονομίας   21W-23W/E27 2700k-

6500k με προστατευτικό γυαλί 1400 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

22 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 6500K  με 

προστατευτικό πρισματικό κάλυμα 1480 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

23 Λαμπτήρας  led έως 15W/E27 2700-3000K  με 

προστατευτικό πρισματικό κάλυμα 1480 lm 

τουλάχιστον 

24 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 W/E27 6400K 

3300 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

25 Λαμπτήρας  led  έως 7W/E14  6500Κ 600 lm 

τουλάχιστον  σφαιρικός (ΔΕΙΓΜΑ) 

26 Λαμπτήρας  led  7W/E14 2700Κ 600 lm 

τουλάχιστον κερί (ΔΕΙΓΜΑ) 

27 Λαμπτήρας  2 PL 18 W (δύο ακίδων) 4000Κ 

28 Λαμτήρας φθορισμού 18W 

29 Λαμτήρας φθορισμού 36W  

30 Λαμτήρας φθορισμού 58W  

31 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 22W 

32 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/Ε40   

(ΔΕΙΓΜΑ) 

33 Λαμπτήρας LED έως 35W E27 (ΔΕΙΓΜΑ) 

34 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

35 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 70W RX7s-24  

36 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24  

37 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  

38 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  

39 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW  

40 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   

(ΔΕΙΓΜΑ) 

41 Λαμπτήρας  12V 42W  ΜR-16 καρφωτά 

42 λαμπτηρας PL 26W 

43 λαμπτηρας LED GU10 6W 6500K 500LM 

44 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI 

45 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI 

46 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI 

47 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI 

48 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με σπειρωτό 

μεταλικό βίδωμα 1/8 
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49 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 τύπου ΔΕΗ 

διαιρούμενα 

50 Ντουικ πορσελάνης  Ε40 

51 Λυχνίες Ραγας LED 

52 Σύστημα έναυσης Pl 2x26W 

53 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την βάση 

τους 

54 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA 

55 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA 

56 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA 

57 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA 

58 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA 

59 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA 

60 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου  6 

Χ 30  8 Α 

61 Ρευματοδότης ράγας 

62 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος 

63 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός 

64 Πρίζα δικτύου εντοιχισμένος 

65 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α 

66 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α 

67 Φωτοκύτταρο 16 Α 

68 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός 

69 Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

70 Μετασχηματιστής 400 W 

71 Eκκινητές 250 W (ΔΕΙΓΜΑ) 

72 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W 

73 Μετασχηματιστής 125 W υδραργυρου 

74 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W 

75 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W 

76 Μονωτικές ταινίες  

77 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

78 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

79 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 θέσεων 

80 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων 

81 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 θέσεων 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 θέσεων 

83 μούφες ρητίνης για GT Α2 

84 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων 

85 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 

110Χ110Χ74 

86 Φωτοσωλήνας Φ13 χρώματος 4000Κ 

87 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 

Χ 40 εκ βαρεου τύπου 

88 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  δύο 

ανοιγματων 

89 Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  

ενός ανοίγματος 

90 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 24 θέσεων εξωτερικός 

91 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός 36 θέσεων εξωτερικός 

92 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 24 θέσεων 
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93 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 36 θέσεων 

94 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία 

υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες υποδοχές) 

95 Φις αρσενικο θυλικο 

96 Σωλήνας σπιράλ Φ50 

97 Σωληνάρια σιλικόνης πολυουρεθάνης 

98 Σωληνάρια σιλικόνης 

99 Ράβδοι θερμής σιλικόνης 

100 Φωτιστικά σώματα τύπου χελώνας προστασίας ΙΡ 

44 

101 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000K 

102 Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 

2Χ36 W 

103 Προβολέας HQI 250 W στεγανός 

104 Προβολέας led 50 W στεγανός (ΔΕΙΓΜΑ) 

105 Προβολέας led 100 W στεγανός 

106 Προβολέας led 150W 

107 Προβολέας led 400W (ΔΕΙΓΜΑ) 

108 Φωττιστικό σώμα Na E40/250 W για  βραχίονα 

.  (ΔΕΙΓΜΑ)  

109 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Αμφορέα"  

με μάυρη βάση για το παραδοσιακό ιστό 

110 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨ με 

την βάση (ΔΕΙΓΜΑ) 

111 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 80-90W 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

112 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W 

113 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W 

114 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W 

115 Ρελέ μονοφασικό 25 Α 

116 Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για 

φωτιστικά κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 

117 ιστός τηλεσκοπικός 9 μέτρα 

118 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μέτρα 

119 ιστός τηλεσκοπικός 4,30 μέτρα 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Μέσα στην παρένθεση οι αύξοντες αριθμοί του πιο πάνω πίνακα)  

1. (19) Λαμπτήρας  LED έως 10W E27 

-    Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 6500Κ 

 

2. (20) Λαμπτήρας  LED έως 10W E27 

-    Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 4000Κ  

 

3. (21) Λαμπτήρες 21W-23W 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό 

χώρο με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα τύπου SL το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον 

λαμπτήρα  

- 2700-6500Κ  

- 230V AC.  

- ≥1400lm   
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- RA≥82(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α,  

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας.  

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg  

- θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C 

    Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προσκομισθεί επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό από επίσημο φορέα 

στο οποίο θα αποδεικνύονται  σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές τα φωτομετρικά στοιχεία του 

ανωτέρω λαμπτήρα.  

 

4. (22-23) Λαμπτήρες 15 W τύπου led 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε 

εξωτερικό χώρο με προστατευτικό περίβλημα πρισματικό τύπου SL το οποίο δεν θα είναι δυνατό να 

αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- Ψυχρού φωτός  

- 230V AC.  

- ≥1480lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α 

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

 

5. (24) Λαμπτήρας 55W spiral  

- Ψυχρού φωτός  

- ≥3300 lumen   

- διάρκεια ζωής 12.000 ώρες κατ΄ ελάχιστο 

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και  

- θερμοκρασία  λειτουργίας -30°C/45°C 

 

6. (25) Λαμπτήρας  LED έως 7W E14 

     Tύπος λαμπτήρα ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄  ελάχιστο  

- 6500Κ 

 

7. (26) Λαμπτήρας  LED έως 7W E14 

     Tύπος λαμπτήρα ΚΕΡΙ 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- διάρκεια ζωής 25000 h κατ΄ ελάχιστο 

- 2700Κ 

 

8. (32) Λαμπτήρας 250w Ε40 Nατρίου  

- ≥32000 h  

- ≥31000 lumen  

 

9. (33) Λαμπτήρες  έως 35 W τύπου led  E27.  

- 3000-6500Κ περίπου (ΑΧΛΑΔΩΤΗ ΜΟΡΦΗ) 

-   ≥300° 

- 230V AC.  

- ≥3500 και απόδοση ≥110 lm/w  

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α+  

- διάρκεια ζωής 40.000 ώρες  κατ΄ ελάχιστο 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 98% μετά τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργία 

 

10. (34) Λαμπτήρας 70w Ε27 Nατρίου 

 - ≥28000 h  κατ΄  ελάχιστο  ενσωματωμένος εκκινητής 



323 

 

- ≥5500 lumen  

 

11. (35) Λαμπτήρας 70w hqi δυο άκρων  

- ≥15000 h  

- 4200k περίπου 

- ≥6500 lumen 

 

12. (36) Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων  

- ≥15000 h   

- 4200k περίπου 

- ≥14000 lumen 

13. (37) Λαμπτήρας 250w hqi Ε40 

- ≥12000 h  

- 4200k περίπου 

- ≥20000 lumen 

 

14. (38) Λαμπτήρας 400w hqi Ε40 

- ≥12000 h  

- ≥4200k περίπου 

- ≥40000 lumen 

 

15. (39) Λαμπτήρας 1000w ΗQI Ε40  

- ≥ 5.000 ώρες   

- ≥ 70.000 lumen  

- 4000-5000Κ 

 

16. (40) Λαμπτήρας 2000w ΗQI Ε40  

- ≥ 5.000 ώρες   

- ≥ 240.000 lumen  

- 4000-5000Κ 

 

17. (88) Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 

cm,  Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα 

είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

 

18. (89) Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 . 

Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα είναι 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

 

19.  (103) Προβολέας  αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W. 

 Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο 

ηλεκτροστατικά, με πολυεστερική πούδρα, αντοχής κρούσης τουλάχιστον ΙΚ07. Ο ανταυγαστήρας θα είναι 

κατασκευασμένος από σφυρίλατο ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, ασύμμετρης ευρείας 

δέσμης. Το γυαλί προστασίας θα είναι θερμοανθεκτικό - πυρίμαχο, εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο θα 

αποτελεί κατά προτίμηση και κάλυμα των οργάνων έναυσης και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο βαθμός 

στεγανότητας θα είναι τουλάχιστον IP65 και θα επιτυγχάνεται μέσω λάστιχου σιλικόνης που θα βρίσκεται 

μεταξύ του σώματος του προβολέα και του γυαλιού.  Το άνοιγμα του προβολέα για επισκευή ή αλλαγή του 

λαμπτήρα, θα γίνεται μέσω κλίπς. Ο προβολέας θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα για την λειτουργία 

της λάμπας καθώς και εκινητή αυτοδιακοπτόμενο. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο 

λαμπτήρας του. 

 

20. (104) Προβολέας led 50W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65 . 

 

21. (105) Προβολέας led 100W 
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  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65. 

 

22. (106) Προβολέας led 150W 

  Προβολέας LED τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος γκρι με απόδοση 

105lm/w θερμοκρασία χρώματος 4000-6500Κ συντελεστή ισχύος >0,90  και διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65. 

 

23. (107) Προβολέας led 400W 

Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD ,To σώμα θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με 

ανοξείδωτες εξωτερικές βίδες, θα φέρει ειδικό σύστημα στερέωσης για την οριζόντια τοποθέτηση του σε 

προτεινόμενο ύψος 10-15 μέτρων, θα χρησιμοποιεί light lumen chip απόδοσης 145  lm/w και τροφοδοτικό 

400w με μεγάλη πραγματική φωτιστική απόδοση 110lm/w και σύνολο 44000 lm o φακός των οποίων 

εξασφαλίζει ευρεία κατανομή φωτισμού ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία κατά την έκθεση σε υπεριώδη 

ακτινοβολία ως ΕΝ 6247:2008 που αποδεικνύεται από IESNA LM-80 TEST REPORT και από πολικό 

διάγραμμα που συνοδεύει το φωτιστικό προβολέα.Η τελική του ισχύ είναι 400w        και η απόδοση μετά 

τις οπτικές και θερμικές απώλειες είναι 110 lm ανά watt.H θερμοκρασία χρώματος θα είναι 

4000Κ,συντελεστής ισχύος θα  >0,95 ,ο δείκτης  χρωματικής απόδοσης Ra >=85,δείκτης στεγανότητας 

IP65,η ψύξη της  ηλεκτρικής μονάδας θα  γίνεται με ψύκτρες αλουμινίου  εκ κατασκευής και χωρίς χρήση 

ηλεκτρικού ανεμιστήρα. 

O χώρος της ηλεκτρικής μονάδας δεν είναι ενιαίος με την φωτιστική με ηλεκτρική προστασία κλάσης 

μόνωσης ΙΙ, προκαλωδιομένο   με ειδική διάταξη που προστατεύει τα led από διακυμάνσεις της ηλεκτρικής  

τάσης και τα ρεύματα αιχμής καθώς και από την θερμοκρασία λειτουργίας την οποία διατηρεί σε χαμηλό 

επίπεδο,με κυκλώματα των led σε  σύνδεση bybass για ομαλή λειτουργία των υπολοίπων αν παρουσιαστεί 

βλάβη σε ένα lumen chip.Το φωτιστικό θα  έιναι κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

μεταξύ -30 εως +60 oC χωρίς την αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων και χωρίς την δυσμενή 

επίδραση στον χρόνο ζωής των οργάνων τους. Θα φέρει σήμανση CE . Θα προσκομιστεί ελληνικά η 

αγγλικά ISO 90012008 ,ISO 14001 του εργοστασίου κατασκεύης και έγγραφη βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή-αντιπρόσωπο –εισαγωγέα των ανωτέρω προβολέων ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

 

24. (108) Φωτιστικό βραχίονα 250W Na 

Το σώμα θα αποτελείται απο ενιαίο χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου DIN-226 βαμμένο εξωτερικά με 

σφυρίλατη βαφή φούρνου, χρώματος γκρί και εσωτερικά με πολυεστερική πούδρα λευκή.  

α) Ο χώρος του λαμπτήρος, θα περιλαμβάνει πλευρικά κάτοπτρα απο καθαρό αλουμίνιο 99,9%, χημικά 

ανοδειώμενα για πρόσθετη προστασία τα οποία θα  έχουν την δυνατότητα μετατόπισης για πλήρη απόδοση 

φωτισμού. Λυχνολαβή πορσελάνης Ε-40. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας του 

με διάρκεια ζωής ≥50000 ώρες άμεσης επανέναυσης .Ο ανωτέρω χώρος θα καλύπτεται με πλαστικό 

πολυκαρβονικό κάλυμμα  πολύ ανθεκτικό στις μηχανικές καταπονήσεις. και θα στηρίζεται στο κυρίως 

σώμα με μάνταλο μεταξύ του κυρίως σώματος και του πλαστικού καλύμματος θα εξασφαλίζεται 

στεγανότητα ΙΡ-44. 

β)Ο χώρος των οργάνων θα περιλαμβάνει στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διόρθωσης συνημίτονου, 

εκκινητή αυτοδιακοπτόμενο, κλέμμασφαλεια με γυάλινη ασφάλεια καθώς και την απαραίτητη καλωδίωση 

.Ο ανωτέρω χώρος να εξασφαλίζει στεγανότητα IP-23. 

Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ακόλουθα ΕΝ 

ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-1, ΕΝ 60598-2-3 θα είναι κλάσης μόνωσης ΙΙ. 

 

25. (109) Φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση  

Το φωτιστικό σωμα θα είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό χρώματος λευκού και θα έχει τις παρακάτω 

διαστάσεις όπως φαίνονται στο σχέδιο. 

A=390 

C=185 

B=218 

F=615 

Η βάση τοποθέτησης του φωτιστικού θα φέρει ντουί Ε27 και θα είναι από πολυκαρμπονικό υλικό  μαύρου 

χρώματος  ικανών διαστάσεων  για προσαρμογή στο φωτιστικό σώμα. 
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26. (110) Φωτιστικό  σώμα (τύπου παγόδα)  για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το 

πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα 

έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και 

κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι 

σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το 

κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. 

Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα 

κλείνει με κλίπ ή βίδα. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. 

Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. 

Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο)     

άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των 

τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές. Η βάση του φωτιστικού 

σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω 

βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε 

σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω 

μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να 

τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα με ντουϊ Ε27 η σύνδεση του φωτιστικού θα 

γίνεται μέσω κλέμμας και θα υπάρχει αντίστοιχος σφικτήρας για το καλώδιο παροχής. Το φωτιστικό πρέπει 

να έχει βαθμό προστασίας IP 44  

 

27. (111) Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80- 90 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο 

ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών 

τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους . 

Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

-   Θα είναι τύπου led  

-   Απόδοση ≥110/lm/w 

-   ΙΡ Βαθμός προστασίας  ≥ΙΡ65 

-   ΙΚ 08 

-   Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000Κ RA>85(CRI) 

-   Τάση/Συχνότητα : 100-240 V/50-60 Hz 

-   Βάρος μέγιστο περίπου 6 Κιλά 

-   Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ 60-70 

Θα προσκομισθούν στα ελληνικά ή στα αγγλικά επί ποινή αποκλεισμού δοκιμές των LED σύμφωνα με την 

πιστοποιημένη μέθοδο IESNA LM-80, πιστοποιητικό CE ,πιστοποιητικά ΕΝ 60598-1-2-3 ή πιστοποίηση 

κατά ΕΝΕC, πλήρη φωτομετρικά στοιχεία (καμπύλες φωτεινότητας,ISOCANDELA κτλ),ISO 9001 και 

ISO 14001 του εργοστασίου και έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή-αντιπρόσωπο –εισαγωγέα των 

ανωτέρω φωτιστικών  ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

 

28. (116) Παραδοσιακός ιστός  
Παραδοσιακός  ιστός  ύψους 2,8  μ περίπου, για μονό φωτιστικό σώμα, στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το 

φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση όπως έχει περιγράφεται στην τεχνική μελέτη, ο λαμπτήρας 
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έως 35 W τύπου led  E27 όπως έχει περιγράφει , το ακροκιβώτιο και το αγκύριο πάκτωσης. 

Αναλυτικά ο ιστός θα αποτελείται από τα εξής τμήματα. 

α)εσωτερικά θα φέρει χαλύβδινο γαλβανισμένο εν θερμώ σιδηροσωλήνα ύψους 2,70 μ. περίπου διαμέτρου 

περίπου Φ 120 με βάση έδρασης διαμέτρου Φ 300 και ύψους 11 εκατοστά περίπου .  

β) Εξωτερικά θα καλύπτεται από πλαστικό και θα αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα είναι  

διαμέτρου Φ 160 μήκους 72 εκ περίπου ,το δεύτερο τμήμα θα είναι διαμέτρου  Φ 120 μήκους 72 εκ 

περίπου , το τρίτο τμήμα θα είναι διαμέτρου Φ 90 123 εκ περίπου στις αλλαγές διατομών θα υπάρχει 

διακοσμητικό ανάγλυφο σχέδιο σκαλισμένο σε μορφή φλόγας στην κορυφή θα υπάρχει κατάλληλη 

συστολή Φ60 μήκους 6-7 εκ περίπου για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κορυφής τύπου αμφορέα . 

 Σε ύψος περίπου 30 εκ. από τη βάση του ιστού θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 410Χ110 mm 

περίπου εσωτερικά της οποίας θα υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για  ακροκιβώτιο ηλεκτρικής 

συνδεσμολογίας με βαθμό προστασία ΙΡ 54 

500/250V 80/16A μήκους 26εκ περίπου CLASS II  . 

Αγκύριο πάκτωσης το οποίο θα αποτελείται από τρείς βέργες 80 εκ περίπου με κατάλληλο σπείρωμα , οι 

οποίες θα είναι συγκολημμένες στις κορυφές τριών   ισόπλευρων τριγώνων πλευράς 23 εκ περίπου Θα 

συνοδεύεται από τις αντίστοιχες ροδέλες και παξιμάδια για την στερέωση του  στον ιστό. 

Η όλη εξωτερική κατασκευή θα φοριέται επί του χαλύβδινου σιδηροσωλήνα και το μεταξύ τους διάστημα 

θα πληρούται από πολυουρεθάνη  ώστε η όλη κατασκευή να καθίσταται ανθεκτική σε κραδασμούς. Το 

χρώμα του  θα είναι μαύρο και δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται από UV ακτινοβολία , και γενικά ο ιστός δεν 

θα πρέπει να επηρεάζεται 

- από αλάτι και καυστικά υλικά 

- θα έχει αντοχή στη σκουριά 

- θα έχει αντοχή σε ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες  

Παρακάτω παραθέτουμε σχέδια και φωτογραφίες του ιστού. Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να δει 

την πραγματική εικόνα (το δείγμα πρέπει να συμφωνεί) του ιστού στα διάφορα μέρη του Δήμου Ρόδου στα 

οποία έχει τοποθετηθεί όπως για παράδειγμα στην οδό Ακτή Κανάρη της Ρόδου  ,στην πλατεία Αγίου 

Νικολάου της Ρόδου στην πλατεία της Τ.Κ. Γενναδίου, στην πλατεία της Τ.Κ. Απολακκιάς  κλπ.  
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29.  (117) Σιδηροιστός ύψους 9 μέτρων, θα είναι σχήματος πυραμίδας κανονικού οκταγώνου και είναι 

κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 4mm και συνεχόμενου μήκους 9m.Η εξωτερική διάμετρος 

του περιγεγραμμένου κύκλου στη βάση του ιστού θα είναι 174mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 65mm 

αντίστοιχα. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400X400X20mm 

καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 

10mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο καθέτων πλευρών 200mm  και100mm.Η 

πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή 178mm για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, 

καθώς και τέσσερις (4) οβάλ οπές για την διέλευση των αγκυρίων με διάμετρο κέντρων οπων 280mm  σε 

τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Μ24, με  

σπείρωμα καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερεις ήλοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με 

ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ' αυτούς γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των 

και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως των κατά την ενσωμάτωση τους μέσα 

στη βάση από σκυρόδεμα με διαστάσεις M24Χ750 .Ο ιστόςθα  φέρει σε απόσταση 60cm από τη βάση του 

οπή διαστάσεων 83X350mm για την τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από 

λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού, 

Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν 

θερμό 

 

30. (118) ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ 6,50m 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 6,50m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, τριών 

τμημάτων. Το πρώτο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 114mm  πάχους 3mm και 

μήκους 2500mm. Το δεύτερο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 89mm πάχους 3mm 

και μήκους 2000mm.Το τρίτο τμήμα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 102mm πάχους 3mm 

και μήκους 2000mm ‘Οι συνδέσεις των ανωτέρω τμημάτων του ιστού θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένες 

από πιεστικό μηχάνημα ώστε η μεγαλύτερη διάμετρος να δεχθεί εφαρμοστά το άκρο της μικρότερης, όπου 
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και εισέρχεται 100mm εντός αυτής.  Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 2000mm από το κάτω άκρο του του 

οπή διαστάσεων  

85 x 300mm για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γειώσεως, η οποία θα κλείνει με θυρίδα 

από έλασμα ίδιου πάχους στερεωμένη με ανοξείδωτο κλείστρο και σύστημα μεντεσέ ώστε να μην 

αποσπάται από τον ιστό. Η θυρίδα στην κλειστή θέση δεν θα προεξέχει του ιστού.   

Στην κορυφή θα φέρει ενσωματωμένο κυρτό βραχίονα διατομής Ø 60mm και μήκους 500mm για την 

τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος.  

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών, θα γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερμώ 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO1461 με ελάχιστο πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου 70 

μm (500gr/m
2
). Στην συνέχεια θα βάφεται ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα. 

 

31. (119) ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ 4,30m 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 4,30m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, δύο  

τμημάτων. Το πρώτο τμήμα μήκους 2,30m, θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου  

Ø 102mm και πάχους 3,0mm Το δεύτερο  τμήμα μήκους 2m, θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου 

Ø 76mm και πάχους 3,0mm. Η μεγαλύτερη διατομή θα συμπιέζεται εν ψυχρώ ώστε να δεχτεί εφαρμοστά 

την μικρότερη όπου και συγκολλάται στεγανά.  

Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 1300mm από το κάτω άκρο του του οπή διαστάσεων  

80 x 300mm για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γειώσεως, η οποία θα κλείνει με θυρίδα 

από έλασμα ίδιου πάχους στερεωμένη με ανοξείδωτο κλείστρο και σύστημα μεντεσέ ώστε να μην 

αποσπάται από τον ιστό. Η θυρίδα στην κλειστή θέση δεν θα προεξέχει του ιστού.   

Στην κορυφή θα φέρει σιδηροσωλήνα Ø 60mm για την τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος. 

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών θα γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερμώ 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO 1461 με ελάχιστο πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου 70 

μm (500gr/m
2
). Στη συνέχεια αφού λειανθεί προσεκτικά θα βάφεται ηλεκτροστατικά με πολυεστερικό 

πούδρα. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016), Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 158/2016 

(ΦΕΚ/Β/3698/16-11-2016)] 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 

Ονομασία : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» 

Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

Ταχυδρομική διεύθυνση : Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών (1
ος

 όροφος) 

Αρμόδιος για πληροφορίες : 
Βασιλώττος Κ. 

Διακολιός Β. 

Τηλέφωνο : 22413-64613 

Fax : 22413-64614 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : 
basilottos@rhodes.gr 

diakolios@rhodes.gr 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.rhodes.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 

δημόσιας σύμβασης : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥ 

CPV : 31681410-0 

Κωδικός διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ: 

 

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2017 

mailto:basilottos@rhodes.gr
mailto:diakolios@rhodes.gr
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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)
127

: ……………………………………………………

…………………………………………….. 

Ταχυδρομική διεύθυνση: ……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………….. 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
128

 (Ονοματεπώνυμο): 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

……………………………………………………

…………………………………………….. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

..…………………………………………………… 

..…………………………………………………… 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση
129

; 

[  ] Πολύ μικρή  [  ] Μικρή  [  

] Μεσαία 

 

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 :   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :   

Ημερομηνία γέννησης :   

Τόπος Γέννησης :   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :   

Ημερομηνία έκδοσης Ταυτότητας :   

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα :   

Ταχυδρομική διεύθυνση :   

Τηλέφωνο:   

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :   

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

                                                 
127 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει. 

128 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

129 Σημειώστε με το σύμβολο √. 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. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 



330 

 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
130

, 2) δωροδοκία
131132

, 3) απάτη
133

, 4) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
134

, 5) νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
135

, 6) παιδική εργασία και άλλες 

μορφές εμπορίας ανθρώπων
136

 
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
137

 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 (πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις) διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
138

, στην 

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

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): 

…………………………………………………………

…………………………………… 

                                                 
130 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). 

131 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
132 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). 

133 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. 

134 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. 

135 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”. 

136 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.". 

137 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) 

138 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) 
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Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντων
139

, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με 

άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
140

; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

O οικονομικός φορέας : 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

                                                 
139 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 

140 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016 
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 

την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος V: 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 είμαι σε θέση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της και κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν : 

 

Ρόδος 09/05/2017 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

Διακολιός Βασίλειος 

ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός 

  Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 

Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών 

 

 

Αλέξανδρος Μπεκιάρης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

Β) Εγκρίνει το πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης  για το ορισμό μελών των Επιτροπών 

Διενέργειας και Ενστάσεων και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της 

Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017», 

προϋπολογισμού 700.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. ως κατωτέρω: 

 

1. Επιτροπή Διενέργειας (κοινή για όλες τις ΔΕ) 

Τακτικά Μέλη 

1. Βασιλώττος Κων/νος (Πρόεδρος για την Επιτροπή Παραλαβής) 

2. Διακολιός Βασίλειος 

3. Σαρακίνης Κοσμάς 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Κανάκας Εμμανουήλ 

2. Γεωργιάδης Εμμανουήλ 

3. Κεφαλάκης Παύλος 

 

2. Επιτροπή Ενστάσεων (κοινή για όλες τις ΔΕ) 

Τακτικά Μέλη 

1. Λάος Γιάννης  

2. Γκουμότσιος Νίκος 

3. Ποντίκας Σάββας 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Σαρικάς Εμμανουήλ 

2. Αφαντενός Νικόλαος 

3. Αντωνάτος Γεράσιμος  
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Η  έγκριση για την Επιτροπή Παραλαβής θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

H σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ. 196/2017 (ΑΔΑ: ΩΥ07Ω1Ρ-ΜΡ5), η οποία συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα σχέδια 

ανάληψης υποχρέωσης, που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α. 30-

6662.0004.0001 έως 30-6662.0004.0010, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ 80/2016 και στη 

διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπ.  Εσωτερικών με αριθμό πρωτ. 2/100018/0026/30.12.2016. 

 

 

ΘΕΜΑ 14o                                                                Απόφ. Αρ. 229/2017 (Α.Δ.Α: Ω6ΛΚΩ1Ρ-55Δ)   

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικεραυνική προστασία στεγάστρων στα 

συνεργεία της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού»  ποσού 7.200,00 € με ΦΠΑ.         

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/31818/ 03-05-2017) 

 

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

& Υποδομών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/31818/03-05-2017, ως κατωτέρω: 

 
«Θέμα: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ 

ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» , προϋπ: 7.200,00 ( με ΦΠΑ) 

 

1.  Με την με αριθμό απόφαση 106/2017 του Δημοτικού Συμβούλιου έγινε η εγγραφή του έργου του 

θέματος στο Τεχνικό Πρόγραμμα και με την με αρ.174/2017 του Δημοτικού Συμβούλιου στον 

Προϋπολογισμό 2017 με ΚΑ 30-7326.0001 και πίστωση 7.270,00€. 

2. Με την με αριθμό 168/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση πίστωσης ποσού 

7.270,00€. 

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: «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», προϋπολογισμού 7.200,00 € (με ΦΠΑ 24%) στην εργοληπτική επιχείρηση 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με αρ. ΜΕΕΠ 18780. ΤΗΛ.2241060365-6972896348. 

        Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή:  

Να αναθέσει απ’ ευθείας την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ 

ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», προϋπολογισμού 7.200,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

στην εργοληπτική επιχείρηση ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με αρ. 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) 

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 

   Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας στα νέα στέγαστρα που 

κατασκεύασε ο Δήμος στις εγκαταστάσεις του, στο αμαξοστάσιο Ασγούρου. 
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   Η αντικεραυνική προστασία των ανωτέρω στεγάστρων θα γίνει εφαρμόζοντας  σύστημα κλωβού 

FARADAY-θεμελιακής γείωσης. Το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας θα αποτελείται από το 

συλλεκτήριο σύστημα, τους αγωγούς καθόδου, και το σύστημα θεμελιακής γειώσεως και προορίζεται να 

δέχεται τους κεραυνούς, να διοχετεύει δε και διασκορπίζει στο έδαφος με ασφάλεια το ρεύμα του κεραυνού. 

   Συλλεκτήριο σύστημα: Το Συλλεκτήριο σύστημα θα αποτελείται από χαλύβδινο αγωγό   (St/t/Zn) 

διαμέτρου Φ8 ο οποίος θα δημιουργεί βρόγχους επί της οροφής του στεγάστρου. Η στήριξή του θα γίνει με 

ειδικά στηρίγματα κατάλληλα για πάνελ οροφής και οι συνδέσεις του αγωγού (ευθείες συνδέσεις ή 

συνδέσεις διακλαδώσεων) θα γίνει με  ειδικούς σφικτήρες. Επίσης θα τοποθετηθούν και ακίδες σύλληψης 

στις 4 γωνίες της οροφής του κάθε στεγάστρου και σε άλλα επιλεγμένα σημεία. 

   Αγωγοί καθόδου: Οι αγωγοί καθόδου θα είναι ίδιου τύπου με τον αγωγό του συλλεκτηρίου συστήματος 

και η στήριξή του θα γίνει με ειδικά στηρίγματα κατάλληλα για τοποθέτηση σε κοιλοδοκό. Σε κάθε ένα από 

τα δύο στέγαστρα θα υπάρχουν 4 κάθοδοι που θα οδηγούν στο σύστημα γείωσης και θα συνδέονται με 

ειδικούς συνδέσμους σε αυτή. 

   Σύστημα θεμελιακής γειώσεως: Το σύστημα θεμελιακής γείωσης που επιλέγεται να κατασκευαστεί θα 

αποτελείται από θεμελιακό γειωτή χαλύβδινης ταινίας θερμά επιψευραγυρομένης ( 500 gr/m2) 40Χ4 

(St/tZn) , η οποία θα τοποθετηθεί περιμετρικά στα θεμέλια του κτιρίου αλλά και σε ενδιάμεσες οδεύσεις έτσι 

ώστε να σχηματίζονται τρεις (3) βρόγχοι κατάλληλων διαστάσεων. Η ταινία 40Χ4 (St/tZn) θα στηρίζεται 

στον μεταλλικό οπλισμό των θεμελίων με την βοήθεια ειδικών στηριγμάτων-συνδέσμων ταινίας-οπλισμού 

St/tZn κάθε δύο μέτρα περίπου και θα κλείνει βρόγχο μέσω  σφιγκτήρα  40Χ40 St/tZn . 

Από επιλεγμένα σημεία για κάθε στέγαστρο θα αναχωρούν από το θεμελιακό γειωτή μέσω των σφιγκτήρων 

Φ8-10/40 St/tZn τέσσερις (4) αναχωρήσεις τμημάτων αγωγού Φ8 St/tZn. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα τηρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές που απαιτούνται σύμφωνα 

με τα άρθρα της μελέτης. 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Ηλεκτρολόγου Μηχ. ΤΕ  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

 κ. Περράκη Γεώργιου ) 
 

ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΑΑ Είδος Εργασιών 

Κωδικός 

Αρθρου A.T. 

Κωδικός 

Αναθεώρησης 

Μον. 

Mετρ. Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας Δαπάνη (Ευρώ) 

        Μερική Ολική 

 1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ         

1 

Καθαίρεση μεμονωμένων 

στοιχείων κατασκευών 

από άοπλο σκυρόδεμα, με 
εφαρμογή συνήθων 

μεθόδων καθαίρεσης 

ΝΑΟΙΚ 

Α\22.10.01 1 ΟΙΚ 2226 m3 1,00 32,20 32,20  

 Σύνολο ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ       32,20 32,20 

 
2. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ         

2 

Χαλύβδινη ταινία  ( 

St/t/Zn ),  διατομής 40χ4 

ΜΜ 

ΑΤΗΕ 

Ν\8842.13.1 2 ΗΛΜ 6 m 130,00 10,65 1.384,50  

3 

Χαλύβδινος αγωγός  ( 

St/t/Zn ),  διαμέτρου Φ 8 
ΜΜ 

ΑΤΗΕ 
Ν\8842.13.2 3 ΗΛΜ 6 m 300,00 5,23 1.569,00  

4 

Σύνδεσμος Β.Τ  

αγωγών/ταινιών  Φ8-Φ10 

/ T40 (ΙΝΟΧ), 

ΑΤΗΕ 

Ν\8842.13.3 4 ΗΛΜ 6 m 16,00 21,49 343,84  

5 

Σύνδεσμος ευθείας 

συνδέσεως αγωγών  

κυκλικής διατομής 
διαμέτρου Φ8-Φ10 χιλ. 

ΑΤΗΕ 
Ν\8842.5.1 5 ΗΛΜ 7 τεμ 10,00 5,64 56,40  

6 

Σφυκτήρας τύπου "Τ" 

διασταυρώσεως ή 
διακλαδώσεως για 

σύσφιξη αγωγών 

διαμέτρου Φ8-Φ10 χιλ. 

ΑΤΗΕ 

Ν\8842.4.1 6 ΗΛΜ 7 τεμ 16,00 6,94 111,04  

7 

Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 

mm ( St/tZn )  με βάση 

ΙΝΟΧ  τύπου  "clip" 

ΑΤΗΕ 

Ν\8842.13.4 7 ΗΛΜ 6 m 190,00 5,27 1.001,30  

8 

Σύνδεσμος - στήριγμα  
αγωγού Φ 8-10 mm ( 

St/tZn )  "ακμών Η 5-18 

mm" 

ΑΤΗΕ 

Ν\8842.13.5 8 ΗΛΜ 6 m 60,00 11,99 719,40  
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9 

Ακίδα  σύλληψης  ( 
St/t/Zn ), επί  

στηριγμάτων,  Φ 10χ300 

ΜΜ, 

ΑΤΗΕ 

Ν\8842.13.6 9 ΗΛΜ 6 m 12,00 22,01 264,12  

10 

Στήριγμα ταινίας 

(St/t/Zn) 40Χ4 mm επί 

οπλισμού 

ΑΤΗΕ 

Ν\8842.13.7 10 ΗΛΜ 6 m 65,00 4,99 324,35  

 

Σύνολο 

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ       5.773,95 5.773,95 

 Αθροισμα        5.806,15 

 ΦΠΑ       24,00 % 1.393,48 

 Γενικό Σύνολο        7.199,63 

 
Σύνολο σε Ακέραια 

Ευρώ        7.200,00 

         

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Ηλεκτρολόγου Μηχ. ΤΕ  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

 κ. Περράκη Γεώργιου και του αναπληρωτή Δ/ντη Τεχνικών Εργων & Υποδομών κ. Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. 16/31818/03-05-2017, 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, 

 Τις με αρ.106/2017 και 174/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 Την 168/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 

(Μειοψηφούσης της κ.Καραγιάννη Μαρίας) 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αντικεραυνική Προστασία 

στεγάστρων στα συνεργεία της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού»   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. 168/2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΠΩ1Ρ-ΛΕΔ) η οποία συνοδεύεται από το προβλεπόμενο «σχέδιο 

ανάληψης  υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στο σχετικό Κ.Α. 30-7326.0001,  

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. 230/2017 (Α.Δ.Α: 6ΙΚΛΩ1Ρ-33Ξ)   

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση κατεστραμμένου δικτύου 

δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Κράνας Δ.Ε Λινδίων»  ποσού 7.264,79 € με ΦΠΑ 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/31493/02-05-2017) 

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

& Υποδομών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/31493/02-05-2017, ως κατωτέρω: 
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«Θέμα: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΑΝΑΣ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ», προϋπ: 

7.264,79 ( με ΦΠΑ) 

5.  Με την με αριθμό απόφαση 106/2017 του Δημοτικού Συμβούλιου έγινε η εγγραφή του έργου του 

θέματος στο Τεχνικό Πρόγραμμα και με την με αρ.174/2017 του Δημοτικού Συμβούλιου στον 

Προϋπολογισμό 2017 με ΚΑ 30-7335.0001 και πίστωση 7.270,00€. 

6. Με την με αριθμό 168/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση πίστωσης ποσού 

7.270,00€. 

7. 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 ………..’’. 

8. 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: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΑΝΑΣ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ», προϋπολογισμού 7.264,79 € (με ΦΠΑ 24%) στην εργοληπτική 

επιχείρηση ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με αρ. μητρώου ΜΕΕΠ 19043.ΤΗΛ. 6949183183. 

        Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή:  

           Να αναθέσει απ’ ευθείας την εκτέλεση του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΑΝΑΣ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ», 

προϋπολογισμού 7.264,79 € (με ΦΠΑ 24%) στην εργοληπτική επιχείρηση ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. με αρ. μητρώου ΜΕΕΠ 19043 
            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) 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην περιοχή Κράνα της Δ.Ε. Λινδίων, το δίκτυο του δημοτικού φωτισμού έχει υποστεί ζημιές λόγω 

της παλαιότητας του. Λόγω της επικείμενης τουριστικής περιόδου και της ανάγκης για την φωταγώγηση της 

περιοχής, απαιτείται να πραγματοποιηθούν κάποιες εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη είναι: 

 Αντικατάσταση κατεστραμμένων μεταλλικών ιστών με νέους, ύψους 3,50 μέτρων 

 Απομάκρυνση φθαρμένων καλωδιώσεων και τοποθέτηση νέων  

 Αντικατάσταση σπασμένων φωτιστικών τύπου «Παγόδα» 

 Αλλαγή καμένων λαμπτήρων στο σύνολο του δικτύου 

 Επισκευή των πίλαρ με αντικατάσταση μικροαυτόματων για την ασφάλιση των ηλεκτρικών γραμμών 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α.Τ. Είδος Εργασίας Μον. Ποσότητα Τιμή Δαπάνη 

1 

Φωτιστικό σώμα κορυφής, για λαμπτήρες εξοικονόμισης ενέργειας 

45 W τύπου «Παγόδα» τεμ 10 118,36 1.183,60 

2 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό 

διατομής 4Χ10 mm2 μ 300 8,48 2.544,00 

3 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό 

διατομής 3Χ1,5 mm2 μ 100 2,51 251,00 
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4 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 35 mm2 μ 100 6,33 633,00 

5 Μεταλλικοί ιστοί φωτισμού ύψους 3,50 μέτρων τεμ 10 100,00 1.000,00 

6 Προμήθεια και τοποθέτηση λαμπτήρων οικονομίας 25 W τεμ 29 5,00 145,00 

7 

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού 

τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 Α τεμ 10 10,21 102,10 

  Άθροισμα 5.858,70 

  ΦΠΑ 24,00% 1.406,09 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.264,79 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος έργου ανέρχεται στο ποσό των 7.264,79 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π.. 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Ηλεκτρολόγου Μηχ. ΤΕ  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

 κ. Βασιλώττου Κωνσταντίνου και του αναπληρωτή 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. 16/31493/02-05-2017, 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, 

 Τις με αρ.106/2017 και 174/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 Την 168/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 

(Μειοψηφούσης της κ.Καραγιάννη Μαρίας) 

 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση 

κατεστραμμένου δικτύου δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Κράνας Δ.Ε Λινδίων»   

προϋπολογισμού 7.264,79 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΑΒΒΑΣ 

ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με αριθμό ΜΕΕΠ 19043. 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ. 168/2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΠΩ1Ρ-ΛΕΔ) η οποία συνοδεύεται από το προβλεπόμενο «σχέδιο 

ανάληψης  υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στο σχετικό Κ.Α. 30-7335.0001,  

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 16o                                                     Απόφ. Αρ. 231/2017 (Α.Δ.Α: 7ΗΕΩΩ1Ρ-Κ7Υ)   

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή περίφραξης και πρόχειρου 

καταλύματος στέγασης ανεπιτήρητων ζώων στην περιοχή Πασαούτια», προϋπολογισμού  

6.944,00€ με ΦΠΑ  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/31876/03-05-2017) 
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Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

& Υποδομών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/31876/03-05-2017, ως κατωτέρω: 

 
«Θέμα: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή περίφραξης και πρόχειρου καταλύματος 

στέγασης ανεπιτήρητων ζώων στην περιοχή Πασαούτια» , προϋπ: 6.944,00 ( με ΦΠΑ) 

 

9.  Με την με αριθμό απόφαση 106/2017 του Δημοτικού Συμβούλιου έγινε η εγγραφή του έργου του 

θέματος στο Τεχνικό Πρόγραμμα και με την με αρ.174/2017 του Δημοτικού Συμβούλιου στον 

Προϋπολογισμό 2017 με ΚΑ 30-7326.0002 και πίστωση 7.270,00€. 

10. Με την με αριθμό 168/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση πίστωσης ποσού 

7.270,00€. 

11. 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 ………..’’. 

12. 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: «Κατασκευή περίφραξης και πρόχειρου καταλύματος στέγασης ανεπιτήρητων ζώων στην 

περιοχή Πασαούτια» , προϋπολογισμού 6.944,00 € (με ΦΠΑ 24%) στην εργοληπτική επιχείρηση 

ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε. με αρ. μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 27447. 

          ΤΗΛ.2241070180-6947811981. 

 

        Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή:  

           Να αναθέσει απ’ ευθείας την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή περίφραξης και πρόχειρου 

καταλύματος στέγασης ανεπιτήρητων ζώων στην περιοχή Πασαούτια», προϋπολογισμού 6.944,00 

€ (με ΦΠΑ 24%) στην εργοληπτική επιχείρηση ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Ο.Ε. με αρ. μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 27447, 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) 
 

Τεχνική Έκθεση 
Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή χώρου προσωρινής φύλαξης 

των ανεπιτήρητων ζώων που συλλέγονται από τις υπηρεσίες του Δήμου, στην περιοχή Πασαούτια –

Μερίδα 1725
Α
 γαιών Καλυθιών. 

Περιλαμβάνονται οι εργασίες για την περίφραξη του χώρου με πλέγμα ύψους 2,00μ καθώς οι εργασίες 

κατασκευής πρόχειρου καταλύματος ζώων. 

Περίφραξη 

Η περίφραξη συνολικού μήκους 70μ (25μ+20μ+25μ) θα κατασκευαστεί από γαλβανισμένο πλέγμα πάχους 

2,7 έως 3mm ρομβοειδούς οπής 50Χ50mm περίπου και θα έχει ύψος 2,00μ. Το πλέγμα θα στερεώνεται ανά 

2μ σε γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες διαμέτρου 1½’’ και ύψους 2,40μ οι οποίοι θα εμπήγονται κατά 40εκ. 

περίπου στο χώμα. Κατά μήκος της περίφραξης θα κατασκευασθεί σενάζ από σκυρόδεμα C16/20 πλάτους 

25εκ και ύψους 30 εκατοστά (εκ των οποίων τα 15εκ. εντός του εδάφους). Η στερέωση του πλέγματος στους 

σιδηροσωλήνες θα γίνεται με γαλβανισμένο σύρμα. Ανά 60εκ περίπου καθ΄ ύψος το πλέγμα θα ενισχύεται 

με γαλβανισμένο σύρμα 4mm το οποίο τεντώνεται στους σιδηροσωλήνες με ειδικούς εντατήρες. Ανά τρίτο 

σιδηροσωλήνα, καθώς και στις γωνίες και εκατέρωθεν της θύρας, θα τοποθετούνται λοξές αντηρίδες από 

σιδηροσωλήνα ίδιας διαμέτρου. Στο επάνω μέρος των σιδηροσωλήνων θα τοποθετούνται ειδικές πλαστικές 

τάπες, ώστε να κλείνουν στεγανά οι οπές.  Σε σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία θα 

κατασκευασθεί θύρα, ανοίγματος 2,50μ και ύψους 2,00μ, με πλαίσιο από γαλβανισμένους σωλήνες πάχους 

2’’ και συρματόπλεγμα όμοιο με της περίφραξης. Η θύρα θα στερεωθεί με τρείς μεντεσέδες βαρέως τύπου 
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σε γαλβανισμένους σωλήνες 2½’’ εκατέρωθεν της. Περιλαμβάνεται σύρτης ασφαλείας με κλείθρο και 

κατασκευή για υποδοχή λουκέτου.       

 

Κατάλυμα ζώων 

Το κατάλυμα θα είναι πρόχειρης κατασκευής, κατασκευασμένο από τσιμεντόλιθους, ξύλα και λαμαρίνες. 

Θα έχει διαστάσεις 5,20Χ3,00μ σε σχήμα Π και το ύψος του θα είναι 2,20μ-2,80μ με κλίση προς τα πίσω, 

για την απορροή των υδάτων σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια.  

Αφού γίνει εκσκαφή περιμετρικά και σε βάθος 0,30μ για να απομακρυνθεί η φυτική γη θα διαστρωθεί άοπλο 

σκυρόδεμα, ώστε να δημιουργηθεί σταθερή βάση διαστάσεων 0,60Χ0,30 κατά μήκος των τοίχων για να 

εδραστούν σταθερά οι  τσιμεντόλιθοι. Μετά την κατασκευή των τοίχων με τσιμεντόλιθους διαστάσεων 

20Χ20Χ40, με ύψη σύμφωνα με τα σχέδια, στη στέψη τους θα κατασκευαστεί σενάζ διαστάσεων περίπου 

20Χ20. Πάνω στο σενάζ αφού πρώτα τοποθετηθεί κεντρική δοκός κατά μήκος της πρόσοψης, θα 

τοποθετηθούν με κλίση προς τα πίσω κάθετα ξύλινα δοκάρια, πάνω στα οποία θα τοποθετηθούν οι 

λαμαρίνες για την επιστέγαση του καταλύματος. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α.Τ. Είδος εργασίας Άρθρο Ποσότητα Τιμή Δαπάνη 

1 Γενική εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες 

ημιβραχώδες. 

ΝΑΟΙΚ Α\20.02 10 μ3 3,00 30,00 

2 Κατασκευή πρόχειρου καταλύματος 

ζώων, πλήρως αποπερατωμένου, 

σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική 

περιγραφή.  

ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01 

ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04 

ΝΑΟΙΚ Α\47.01.02 

ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02 

ΝΑΟΙΚ Α\71.31 

ΝΑΟΙΚ Α\52.76.02 

ΝΑΟΙΚ Α\72.65 

1 τεμ 3120,00 3.120,00 

3 

 

Περίφραξη   περιλαμβάνονται όλες οι 

εργασίες και τα υλικά, χωματουργικά, 

μεταφορές,  σκυροδέματα, 

σιδηροσωλήνες, πλέγματα κλπ, καθώς 

και τα μικροϋλικά που απαιτούνται για 

την πλήρη αποπερατωμένη περίφραξη.  

ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01 

ΝΑΟΙΚ Α\64.16.02 

ΝΑΟΙΚ Α\64.48 

 

70 μ 35,00 2.450,00 

Άθροισμα 5.600,00 

ΦΠΑ  24,00% 1.344,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.944,00 

 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Πολιτικού-Μηχανικού  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

 κ. Φωτίου Αναστάσιου και του αναπληρωτή 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. 16/31876/03-05-2017, 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, 

 Τις με αρ.106/2017 και 174/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 Την 168/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 
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(Μειοψηφούσης της κ.Καραγιάννη Μαρίας) 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή περίφραξης και 

πρόχειρου καταλύματος στέγασης ανεπιτήρητων ζώων στην περιοχή Πασαούτια»   

προϋπολογισμού 6.944,00€ (με ΦΠΑ 24%) στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΚΝΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.» με αριθμό ΜΕΕΠ 27447. 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ. 168/2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΠΩ1Ρ-ΛΕΔ) η οποία συνοδεύεται από το προβλεπόμενο «σχέδιο 

ανάληψης  υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στο σχετικό Κ.Α. 30-7326.0002,  

όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και στην διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με αριθ. πρωτ.: 2/100018/0026/30-12-2016 (Α.Δ.Α.: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ). 
 

 

ΘΕΜΑ 17o                                                    Απόφ. Αρ. 232/2017 (Α.Δ.Α: ΨΩΗΓΩ1Ρ-Ι3Φ)   

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/32166/03-05-2017) 
 

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

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις παιδικών σταθμών Δήμου Ρόδου» μέσω της 

οποίας  διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό (26/04/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/32166/03-05-2017, ως κατωτέρω: 

 
«ΘΕΜΑ : Έγκριση 1

ου
 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», 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 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : 45,00% 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ : 46,00% 

ΠΡΑΣΙΝΟ - ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ : 40,00% 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

: 

: 

40,00% 

47,00% 

 

 

   

και ποσό προσφοράς 22.158,75 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 45,043%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 16.329,22 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 2.939,26 

Σύνολο Ι : 19.268,48 

Απρόβλεπτα 15% : 2.890,27 

Αναθεώρηση : 0,00 

Σύνολο ΙΙ : 22.158,75 

  

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 του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού  κ. Σφυρίου Μιχαήλ) 
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 Διεξαγωγής διαγωνισμού, 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: «Συντηρήσεις 

παιδικών σταθμών Δήμου Ρόδου», Προϋπ: 50.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 

 

   Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Tετάρτη 26 του 

μηνός Απριλίου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’αρ. 16/24917/04-04-201, ΑΔΑ: 

6ΥΨΚΩ1Ρ-ΘΗΗ, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Σφυρίου Μιχαήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος   

2) Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

3) Χατζηνικόλας Αντώνιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ , υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως  

μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα 

με την υπ’ αρ. 84/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι όροι Διακήρυξης 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 114/ 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: «Συντηρήσεις παιδικών σταθμών Δήμου Ρόδου», Προϋπ: 50.000,00 € 

(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. ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

2. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

3. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

4. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

5. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

6. ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ Μ- ΚΟΣΜΟΣ Θ.  Ο.Ε. 

7. ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

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. ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

3. ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

4. ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ. – ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε. 

5. ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. 

6. VAST-MAKE I.K.E. 

7. ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Ι.Κ.Ε 

8. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ @ ΣΙΑ Ε.Ε 

9. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ @ ΣΙΑ Ε.Ε 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  προσφοράς κατά 

σειρά επιδόσεως, μονοέγραψε και τοποθέτησε τον αύξοντα αριθμό επίδοσης στους φακέλους 

δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. Έπειτα ανοίχθηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών σύμφωνα με 
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την σειρά προσέλευσης και καταγράφηκαν η επωνυμία του φορέα, η τάξη και κατηγορία 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 μονοέγραψε 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. 

     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. 

Στο σημείο αυτό αποκλείστηκαν οι προσφορές των εταιριών: 

-ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ Μ.-ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε., ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ Γ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  λόγω μη συμπλήρωσης στο τελευταίο πεδίο του τμήματος Γ του μέρους ΙΙΙ με ναι ή όχι  στη 

σελίδα 13 του ΤΕΥΔ. 

-MΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,   ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝ.-ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε  λόγω  

ότι στο ‘’ μέρος ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά με τον Οικονομικό Φορέα ‘’ του ΤΕΥΔ δεν συμπληρώθηκαν οι 

κατηγορίες του πτυχίου και οι τάξεις τους (Άρθρο 4.1 παραπομπή 14  της διακήρυξης) 

-MΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   λόγω ότι στο  ‘’μέρος VI :τελικές δηλώσεις’’ δεν έχει δηλώσει τον τίτλο του 

έργου. 

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της 

ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης « ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε » με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  45% , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 46%, ΠΡΑΣΙΝΟ-ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 

40%, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 40%, ΜΟΝΩΣΕΙΣ 47% και ποσό προσφοράς 19.268,48 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & 

ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  45,043%. 

Με το υπ’αρ. 16/30317/26-04-2017  έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το 

αρμόδιο γραφείο ΕΤΑΑ /ΤΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των 

συμμετεχόντων. Για την εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία εκδόθηκε από ΤΜΕΔΕ Αθήνας, 

χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από το www.tsmede.gr ώστε να επαληθευτεί η 

εγκυρότητα της.   

Η απάντηση του ταμείου της Ρόδου  μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 26-04-2017 (το υπ’αρ. 171/26-04-

2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου) που μας βεβαιώνουν την γνησιότητα των εγγυητικών, ενώ 

χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική υπηρεσίας επαληθεύσαμε την εγγυητική επιστολή που είχε εκδοθεί στην 

Αθήνα,  οπότε σήμερα 27/04/2017  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 19.268,48 45,043% 

http://www.tsmede.gr/


343 

 

2 ΠΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 19.693,22 43,831% 

3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 20.033,16 42,862% 

4 VAST-MAKE I.K.E 22.935,08 34,585% 

5 ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 23.490,78 33,000% 

6 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε 25.917,24 26,079% 

7 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 27.224,04 22,352% 

8 ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 27.601,17 21,276% 

9 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34.009,04 3,000% 

10 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 34.359,65 2,000% 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/32166/03.04.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«Συντηρήσεις παιδικών σταθμών Δήμου Ρόδου» μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 1
ο
 

Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη,  

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

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

 Την με αριθ. 114/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι 

όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

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

την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», 

  

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εργοληπτική 

μειοδότρια εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε» με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης:  

Κατηγορία           Έκπτωση 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : 45,00% 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ : 46,00% 

ΠΡΑΣΙΝΟ - ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ : 40,00% 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

: 

: 

40,00% 

47,00% 

 

και ποσό προσφοράς 22.158,75 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 45,043%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 16.329,22 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 2.939,26 

Σύνολο Ι : 19.268,48 

Απρόβλεπτα 15% : 2.890,27 

Αναθεώρηση : 0,00 

Σύνολο ΙΙ : 22.158,75 

 

ΘΕΜΑ 18o                                                    Απόφ. Αρ. 233/2017 (Α.Δ.Α: ΩΑΙΩΩ1Ρ-ΩΤ7)   

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣH ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/33198/08-05-2017) 
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Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής 

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου» μέσω της οποίας  

διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό (02/05/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/33198/08-05-2017, ως κατωτέρω: 

 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1

ου
 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου 

Ρόδου» 

 

Σας αποστέλλουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου 

Ρόδου», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρία 

«VAST MAKE ΙΚΕ» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 50,00% 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ : 50,00% 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ : 51,00% 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ : 50,00% 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ : 50,00% 

και ποσό προσφοράς 49.753,43 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, πρόβλεψη 

απολογιστικών, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 50,479%. Το παραπάνω ποσό αναλύεται 

ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών Σπ : 42.163,92 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 7.589,51 € 

Σύνολο ΣΔΕ : 49.753,43 € 

Απρόβλεπτα 15% : 7.463,01 € 

Μερικό Σύνολο Π1 : 57.216,44 € 

Πρόβλεψη Απολογιστικών ΣΑ : 4.984,19 € 

Μερικό Σύνολο Π2 : 62.200,63 € 

Αναθεώρηση : 13,43 € 

Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ Π3 : 62.214,06 € 

ΦΠΑ 24% : 14.931,37 € 

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 24% : 77.145,43 € 

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την ανάθεση 

της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «VAST MAKE ΙΚΕ», σύμφωνα με τα οριζόμενα του 

Ν. 4412/2016.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού  κ. Κεφαλάκη Παύλου) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα «προσφορά με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης» (Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ147/Α’/2016) που θα αναδείξει ανάδοχο ο οποίος θα εκτελέσει το έργο: 

«Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού 150.000,00€ (με απολογιστικά, 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). 

 

Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Τρίτη, 02 του μηνός 

Μαΐου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/21995/27-03-2017, ΑΔΑ: 

7Τ3ΔΩ1Ρ-Ω3Γ, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος  

2) Παυλούς Νικόλαος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

& Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος, 

3) Γκουμότσιος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμόν 59/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 125/24-3-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε 
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στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου 52 και 

Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Ρόδου», 

προϋπολογισμού 150.000,00€ (με απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) και προβήκαμε στη 

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. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

3. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε  

4. ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

5. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

6. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται η επωνυμία 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 τη διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη 

διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, ο πρόεδρος, έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών, κήρυξε 

την λήξη παράδοσης των προσφορών. 

  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: 

 

10. ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ 

11. ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

12. ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

13. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 

14. ΡΕÏΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

15. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

16. ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

17. VAST-MAKE I.K.E. 

 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια. Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρήθηκαν 

σε κατάσταση κατά σειρά κατάθεσής τους, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος 

πρακτικού, ενώ συμπληρώθηκαν και τα στοιχεία των προσώπων που προσκόμισαν την προσφορά. Η 

επιτροπή άνοιξε τους φακέλους προσφοράς κατά σειρά επιδόσεως, μονοέγραψε και τοποθέτησε τον αύξοντα 

αριθμό επίδοσης στους φακέλους δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. Έπειτα ανοίχθηκαν οι 

φάκελοι δικαιολογητικών σύμφωνα με την σειρά προσέλευσης, τοποθετήθηκε ο αύξοντας αριθμό επίδοσης 

στα περιεχόμενα δικαιολογητικά και μονογράφηκαν ανά φύλλο.  

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους οικονομικών προσφορών και αφού έθεσε τον 

αύξοντα αριθμό επίδοσης της προσφοράς στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, μονοέγραψε κάθε σελίδα 

και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία ποσοστών έκπτωσης για κάθε διαγωνιζόμενο. Τα στοιχεία αυτά 

καταχωρήθηκαν στην κατάσταση του παραρτήματος Ι.  

 

Στη συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 

των ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα 

αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016. 

 

Στο σημείο αυτό αποκλείστηκε η προσφορά της διαγωνιζόμενης εταιρείας: 



346 

 

1. ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, λόγω μη ύπαρξης μονογραφής – υπογραφής στις δύο πρώτες 

σελίδες του εντύπου της οικονομικής προσφοράς (Άρθρο 24.4 της Διακήρυξης).  

 

Μετά τα παραπάνω, όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές καταχωρούνται κατά σειρά 

μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό (Παράρτημα ΙΙ). 

 

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. Ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη 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. 

Ο έλεγχος του ΤΕΥΔ συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και πληρότητα υπογραφών. Από 

τον έλεγχο συμπληρώνεται στην κατάσταση του παραρτήματος Ι, για κάθε διαγωνιζόμενο, ο αριθμός ΜΕΕΠ 

με την απαιτούμενη κατηγορία και τάξη, καθώς και τα στοιχεία της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής (ίδρυμα έκδοσης, ημερομηνία έκδοσης και διάρκειας ισχύος και το ποσό εγγύησης).  

 

Όσον αφορά τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, με το υπ’αρ. 16/31632/02.05.2017 

έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το αρμόδιο γραφείο ΤΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος 

γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των συμμετεχόντων. Για τις εγγυητικές επιστολές 

συμμετοχής οι οποίες εκδόθηκαν από ΤΜΕΔΕ Αθήνας, χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία που 

παρέχεται από το www.tsmede.gr ώστε να επαληθευτεί η εγκυρότητα τους.  

Η απάντηση του ΤΜΕΔΕ Ρόδου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 02/05/2017 (το υπ’ αρ. 

181/02.05.2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου) με το οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα των εγγυητικών 

επιστολών, ενώ χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική υπηρεσία επαληθεύσαμε την εγγυητική επιστολή που 

εκδόθηκε από το ΤΜΕΔΕ Αθήνας. 

 

Στο σημείο αυτό αποκλείστηκαν οι προσφορές των εταιριών: 

1. ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, λόγω: α) μη ύπαρξης μονογραφή – υπογραφής στις δύο πρώτες 

σελίδες του εντύπου της οικονομικής προσφοράς (Άρθρο 24.4 της Διακήρυξης) και β) μη 

συμπλήρωσης της κατηγορίας του πτυχίου του Οικονομικού φορέα (άρθρο 4.1 και υποσημείωση 15 της 

διακήρυξης) του ΤΕΥΔ.  

2. ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, λόγω μη συμπλήρωσης της κατηγορίας και τάξης του πτυχίου 

του Οικονομικού φορέα (άρθρο 4.1 και υποσημείωση 15 της διακήρυξης) του ΤΕΥΔ 

3. ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, λόγω μη συμπλήρωσης στο Μέρος IV-Τελικές 

Δηλώσεις του ΤΕΥΔ, του τίτλου του έργου για το οποίο δίδεται η συγκατάθεση πρόσβασης. 

 

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της 

εργοληπτικής επιχείρησης «VAST MAKE ΙΚΕ» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 50,00% 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ : 50,00% 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ : 51,00% 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ : 50,00% 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ : 50,00% 

και ποσό προσφοράς 49.753,43 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, πρόβλεψη 

απολογιστικών, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 50,479 %.» 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
 

 

 

http://www.tsmede.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

 

 

α/α 

 

Επωνυμία 
Στοιχεία ταυτότητας 

εκπροσώπου 

Πτυχίο Εγγυητική συμμετοχής Προσφορά 
Σειρά 

κατάταξης Αριθμός 

ΜΕΕΠ 

Κατηγορία: Οικοδομικά 

Τάξη: Α2 και άνω  

2.419,35 €, 

μέχρι 02/12/2017 

Χωμ Σκυρ Ξυλ Επισ Ηλεκ 

Μέση Έκπτωση 
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1 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε 
Ευθυμίου Παρασκευή 

ΑΒ 947299 
25192 Οικοδομικά – 2η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 60923-24.04.2017, 
Ποσό 2.420€, Διάρκεια 310 ημέρες 

40% 34% 35% 37% 42% 
6 

36,515% 

2 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΣ 
Χατζηκάλφας Νικόλαος 

ΑΙ 930550 
30291 Οικοδομικά – 1η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 60766-04.04.2017, 
Ποσό 2.420€, Διάρκεια 310 ημέρες 

34% 34% 26% 28% 33% 
9 

27,666% 

3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 
Λυριστή Παρασκευή 

ΑΗ 955212 
18780 Οικοδομικά – 2η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 60948-26.04.2017, 
Ποσό 2.420€, Διάρκεια 310 ημέρες 

45% 45% 44% 44% 45% 
4 

44,121% 

4 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Μπόκος Γεώργιος 

ΑΖ 945813 
26888 Οικοδομικά – Α2 Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 60916-24.04.2017, 
Ποσό 2.420€, Διάρκεια 310 ημέρες 

40% 41% 40% 40% 40% 
5 

40,016% 

5 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Σαββάκης Κλήμης-Χρυσοβαλάντης 

ΑΗ 950528 
26720 Οικοδομικά – 1η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 60877-12.04.2017, 
Ποσό 2.420€, Διάρκεια 310 ημέρες 

45% 45% 45% 44% 45% 
3 

44,601% 

6 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Γιωτόπουλος Δημήτριος 

ΑΖ 947217 
28786 Οικοδομικά – 1η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 60952-26.04.2017, 
Ποσό 2.420€, Διάρκεια 310 ημέρες 

18% 18% 17% 17% 18% 
14 

17,121% 

Π
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7 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ  29805 Οικοδομικά – Α2 Τάξη ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 60886-12.04.2017, 
Ποσό 2.420€, Διάρκεια 310 ημέρες 

11% 11% 17% 20% 11% 
13 

17,470% 

8 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  27158 
Δεν αναγράφεται κατηγορία και τάξη ΜΕΕΠ στο ΤΕΥΔ είτε στο 

Μέρος ΙΙ είτε στο Μέρος IV, βάση της σημείωσης 15 της 
διακήρυξης 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 60941-25.04.2017, 
Ποσό 2.420€, Διάρκεια 310 ημέρες 

46% 46% 46% 46% 48% 
2 

46,207% 

9 ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  20363 Οικοδομικά – 3η Τάξη 
ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑ 1724771-12.04.2017, 

Ποσό 2.450€, Διάρκεια 310 ημέρες 

22% 22% 22% 22% 22% 
11 

22,000% 

10 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.  30458 Οικοδομικά – 2η Τάξη 
ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 60819-06.04.2017, 
Ποσό 2.420€, Διάρκεια 310 ημέρες 

27% 27% 27% 28% 29% 
10 

27,606% 

11 ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  23505 Οικοδομικά – 1η Τάξη 
ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 60934-25.04.2017, 
Ποσό 2.420€, Διάρκεια 310 ημέρες 

32% 32% 32% 32% 32% 
7 

32,000% 

12 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
 24016 Οικοδομικά – 1η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 60905-20.04.2017, 
Ποσό 2.420€, Διάρκεια 310 ημέρες 

18% 18% 18% 18% 18% 
12 

18,000% 

13 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  15651 
Αναγράφεται Τάξη 2η αλλά, δεν αναγράφεται κατηγορία ΜΕΕΠ 

στο ΤΕΥΔ είτε στο Μέρος ΙΙ είτε στο Μέρος IV, βάση της 
σημείωσης 15 της διακήρυξης 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 60758-03.04.2017, 
Ποσό 2.420€, Διάρκεια 310 ημέρες 

30% 30% 28% 28% 30% 
8 

28,243% 

14 VAST-MAKE I.K.E.  29855 Οικοδομικά – 2η Τάξη 
ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 60834-06.04.2017, 
Ποσό 2.420€, Διάρκεια 310 ημέρες 

50% 50% 51% 50% 50% 
1 

50,479% 

 

Ρόδος 04/05/2017 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

 

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 VAST-MAKE I.K.E. 77.145,43 € 50,48% 

2 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 83.311,98 € 46,21% 

3 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 85.629,87 € 44,60% 

4 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 86.321,74 € 44,12% 

5 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 92.246,65 € 40,02% 

6 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε 97.298,94 € 36,52% 

7 ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 103.815,85 € 32,00% 

8 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΣ 110.071,35 € 27,67% 

9 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 110.157,46 € 27,61% 

10 ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 118.248,40 € 22,00% 

11 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 124.021,43 € 18,00% 

12 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ 124.786,10 € 17,47% 

13 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 125.289,62 € 17,12% 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ 

ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 VAST-MAKE I.K.E. 77.145,43 € 50,48% 

2 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 85.629,87 € 44,60% 

3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 86.321,74 € 44,12% 

4 ΕΥΘΗΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε 97.298,94 € 36,52% 

5 ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 103.815,85 € 32,00% 

6 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΣ 110.071,35 € 27,67% 

7 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 110.157,46 € 27,61% 

8 ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 118.248,40 € 22,00% 

9 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 124.021,43 € 18,00% 

10 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ 124.786,10 € 17,47% 

11 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 125.289,62 € 17,12% 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
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 Την υπ’ αριθμ. 16/33198/08.05.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«Συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου» μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 1
ο
 

Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη,  

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

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

 Την με αριθ. 125/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι 

όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία 

με την επωνυμία «VAST MAKE IKE» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  
 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 50,00% 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ : 50,00% 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ : 51,00% 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ : 50,00% 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ : 50,00% 

και ποσό προσφοράς 49.753,43 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, πρόβλεψη 

απολογιστικών, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 50,479%. Το παραπάνω ποσό αναλύεται 

ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών Σπ : 42.163,92 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 7.589,51 € 

Σύνολο ΣΔΕ : 49.753,43 € 

Απρόβλεπτα 15% : 7.463,01 € 

Μερικό Σύνολο Π1 : 57.216,44 € 

Πρόβλεψη Απολογιστικών ΣΑ : 4.984,19 € 

Μερικό Σύνολο Π2 : 62.200,63 € 

Αναθεώρηση : 13,43 € 

Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ Π3 : 62.214,06 € 

ΦΠΑ 24% : 14.931,37 € 

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 24% : 77.145,43 € 

 

 

ΘΕΜΑ 19o                                                    Απόφ. Αρ. 234/2017 (Α.Δ.Α: ΩΩ2ΨΩ1Ρ-ΧΙΘ)   

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου  «ΝΕΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΣΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/33159/08-05-2017) 

 

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

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Νέες πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή και 

κατασκευή νέων πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου» μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό 

(27/04/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/33159/08-

05-2017, ως κατωτέρω: 
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«ΘΕΜΑ : Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΝΕΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

 

Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΝΕΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με 

τον Ν.4412/2016 από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρία «Ανδρέας Γ. Κορκίδας » 

με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 55,00% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : 57,00% 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ : 58,00% 

   

και ποσό προσφοράς 114.660,93 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 56,92 %. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 84.121,35 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 15.141,84 

Σύνολο Ι : 99.263,19 

Απρόβλεπτα 15% : 14.889,48 

Αναθεώρηση : 508,26 

Σύνολο ΙΙ : 114.660,93 

  

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την ανάθεση 

της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «Ανδρέας Γ. Κορκίδας», σύμφωνα με τα οριζόμενα 

του Ν. 4412/2016.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού  κ. Μιχαλάκη Τσαμπίκας) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, 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: «Νέες 

πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου», Προϋπ: 

330.000,00 €(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 

 

   Στη Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Πέμπτη 27 του μηνός 

Απριλίου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/21993/27-03-2017 , ΑΔΑ: 

ΩΛΘΟΩ1Ρ-20Χ, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος   

2) Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

3) Κυριακούλη Ειρήνη, 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’ Αριθμ. 58/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι όροι 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 124/ 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: «Νέες πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή και κατασκευή 

νέων πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου», Προϋπ.: 330.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και προβήκαμε στη 

διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

    Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι παρακάτω 

διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής τους σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης:    

7. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

8. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
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9. ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε 

10. ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. – ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε 

11. ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

12. ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

13. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καθ' ενός 

διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως, στον οποίο 

περιέχονται  φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος-κλειστός φάκελος Οικονομικής 

Προσφοράς.  

     Μετά την ταχθείσα από τη διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη διακοπή 

προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, η πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών, έπειτα από 

προειδοποίηση ολίγων λεπτών. 

     Στη συνέχεια η 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: 

18. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α. – ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. 

19. ΡΕÏΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

20. ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  

21. P & C DEVELOPMENT S.A. 

22. ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

23. VAST-MAKE I.K.E. 

24. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

25. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

26. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΡΚΙΔΑΣ 

27. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  προσφοράς κατά 

σειρά επιδόσεως, μονοέγραψε 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 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 μονοέγραψε 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. 

      Στη συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 

των  ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα 

αθροίσματα , τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και 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. 

Στη συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη 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. 

 Στο σημείο αυτό αποκλείστηκαν οι προσφορές των εταιριών: 

ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. – ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε. και ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. λόγω μη 

συμπλήρωσης με τα απαραίτητα στοιχεία του ‘Μέρους ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού του ΤΕΥΔ’, καθώς και οι 
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εταιρείες  ΡΕÏΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., P & C Development S.A. και ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α. – 

ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ., λόγω μη ορθής συμπλήρωσης και μη συμπλήρωσης της τάξης και κατηγορίας του πτυχίου 

του Οικονομικού φορέα  (άρθρο 4.1 και υποσημείωση 15 της διακήρυξης) του ΤΕΥΔ.  

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της 

ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΡΚΙΔΑΣ» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  55% , ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 57%, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 58% και ποσό προσφοράς 

99.263,19 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  

56,915 %. 

Με το υπ’αρ. 16/30716/27-04-2017  έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το 

αρμόδιο γραφείο ΕΤΑΑ /ΤΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των 

συμμετεχόντων. Με το υπ’αρ. 16/30730/27-04-2017 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το 

αρμόδιο γραφείο ΕΤΑΑ /ΤΜΕΔΕ Αγρινίου έλεγχος γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ενός  

συμμετέχοντα. Για τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής οι οποίες εκδόθηκαν από ΤΜΕΔΕ Αθήνας, 

χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από το www.tsmede.gr ώστε να επαληθευτεί η 

εγκυρότητα τους.   

Η απάντηση του ταμείου της Ρόδου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 27-04-2017 (το υπ’ αρ. 174/27-04-

2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου) που μας βεβαιώνουν την γνησιότητα των εγγυητικών, ενώ 

χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική υπηρεσία επαληθεύσαμε τις εγγυητικές επιστολές που είχαν εκδοθεί στην 

Αθήνα. Η απάντηση του ταμείου του Αγρινίου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 05-05-2017 (το υπ’ αρ. 

126/27-04-2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Αγρινίου) που μας βεβαιώνουν την γνησιότητα της εγγυητικής, οπότε 

σήμερα    08/05/2017  η επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό της. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών  της επιτροπής διαγωνισμού του έργου) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ 

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ    

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΡΚΙΔΑΣ 99.263,19 56,915% 

2 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 116.128,52 49,595% 

3 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 118.773,48 48,447% 

4 ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ  120.415,57 47,734% 

5 VAST-MAKE I.K.E.  120.415,57 47,734% 

6 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ. – ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ.  124.410,94 46,00% 

7 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  126.102,42 45,266% 

8 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 126.717,01 44,999% 

9 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 127.327,29 44,734% 

10 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 129.339,52 43,861% 

11 ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 133.626,56 42,00% 

12 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 136.273,70 40,851% 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

http://www.tsmede.gr/
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 Την υπ’ αριθμ. 16/33159/08.05.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«Συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου» μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 1
ο
 

Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη,  

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

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

 Την με αριθ. 124/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι 

όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΝΕΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στον μειοδότη 
«ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΡΚΙΔΑΣ» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 55,00% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : 57,00% 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ : 58,00% 

   

και ποσό προσφοράς 114.660,93 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 56,92 %. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 84.121,35 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 15.141,84 

Σύνολο Ι : 99.263,19 

Απρόβλεπτα 15% : 14.889,48 

Αναθεώρηση : 508,26 

Σύνολο ΙΙ : 114.660,93 

 

 

 

ΘΕΜΑ 20o                        Απόφ. Αρ. Ορθή Επανάληψη 235/2017 (Α.Δ.Α: 722ΞΩ1Ρ-79Φ)   

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 

6.280,88€ για την πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ κόστους παροχών ηλεκτροφωτισμού. (Υπόλογος-

υπάλληλος κ. Περράκης Γεώργιος). 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/31476/02-05-2017) 
 

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

Έργων & Υποδομών, με  αρ. πρωτ. 16/31476/02-05-2017, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: 

 
«ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου.  

2. Στον  προϋπολογισμό  οικ. έτους 2017 και με Κ.Α. 20-6211.0002 & τίτλο: «Δαπάνες 

νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση 

δικτύων», έχει εγγραφεί συνολική  πίστωση  80.000 ευρώ.  

3. Η τεχνική υπηρεσία μας, βάση του Τεχνικού Προγράμματος και τον προγραμματισμό 

του Δήμου αιτήθηκε από την ΔΕΔΔΗΕ τα κάτωθι: 

- Επαύξηση ισχύος παροχής του 2ου Λυκείου Ρόδου, συνολικού κόστους 5.773,53€ (με το ΦΠΑ 

και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1245/06-03-2017 έγγραφο-κοστολόγιο της 

ΔΕΔΔΗΕ. 
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- Επαύξηση ισχύος παροχής του Νηπιαγωγείου Κρεμαστής, συνολικού κόστους 507,35€ (με το 

ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1210/03-03-2017 έγγραφο-

κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

Συνολικό ποσό : 5.773,53 + 507,35 = 6.280,88€ 

4. Οι πληρωμές στη Δ.Ε.Η. έχουν την ιδιαιτερότητα ότι η εταιρεία δεν εκδίδει τιμολόγιο επί 

πιστώσει αλλά μόνο εφόσον εξοφληθεί η δαπάνη. Από την άλλη πλευρά όμως, η έκδοση εντάλματος 

για την πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης από τους Δήμους προϋποθέτει την έκδοση τιμολογίου από 

τον δικαιούχο της πληρωμής. Οδηγούμαστε λοιπόν σε αδιέξοδο που μπορεί να επιλυθεί μόνο με την 

έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

172 του  Ν 3463/2007 (Δ.Κ.Κ.), απαιτείται  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση 

του. Με την απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή επίσης καθορίζει την προθεσμία απόδοσης 

λογαριασμού που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου πρέπει δε να λήγει ένα τουλάχιστον 

μήνα πριν το τέλος του οικονομικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 

17/5-15/6/1959 

5. Τα  εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα Δημοτικών Υπαλλήλων. 

6. Στην Οικονομική υπηρεσία έχει σταλεί η σχετική πρόταση για τη δέσμευση πίστωσης 

ύψους 6.280,88€  σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.0002 οικονομικού έτους 2017. 

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση : 

1.   Να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής ποσού (6.280,88€) ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 20-6211.0002 & τίτλο: «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – μετατόπιση 

δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων» 

2.  Να ορίσει ως υπόλογο τον Περράκη Γεώργιο, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου στο όνομα του οποίου 

θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής. 

3. Η απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο υπάλληλο να  γίνει σε διάστημα τριών μηνών από την ημέρα 

της απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17/5-15/6/1959.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, με αρ. πρ. 16/31476/02-05-2017, 

 τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

  το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

και ορίζει τον κ. Περράκη Γεώργιο, μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

του Δήμου Ρόδου, ως υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ποσού έξι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (6.280,88€), σε βάρους 

του Κ.Α. 20-6211.0002 «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, 

επέκταση και συμπλήρωση δικτύων», που θα εκδοθεί για τις κάτωθι ανάγκες:  

 Επαύξηση ισχύος παροχής του 2ου Λυκείου Ρόδου, συνολικού κόστους 5.773,53€ (με το ΦΠΑ και 

έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1245/06-03-2017 έγγραφο-κοστολόγιο της 

ΔΕΔΔΗΕ. 
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 Επαύξηση ισχύος παροχής του Νηπιαγωγείου Κρεμαστής, συνολικού κόστους 507,35€ (με το ΦΠΑ 

και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1210/03-03-2017 έγγραφο-κοστολόγιο της 

ΔΕΔΔΗΕ. 

Συνολικό ποσό : 5.773,53 + 507,35 = 6.280,88€ 

     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 11η  Αυγούστου  2017. 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής με αριθ. 216/2017 (ΑΔΑ: 735ΜΩ1Ρ-6ΝΔ), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο 

σχετικό Κ.Α. 20-6211.0002, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο 

Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016.  
 
 

 

ΘΕΜΑ 21o                                                    Απόφ. Αρ. 236/2017 (Α.Δ.Α: ΩΒΩ8Ω1Ρ-Ζ9Τ)   

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ» με προϋπολογισμό 

60.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/13856/23-02-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/31133/28-04-2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Μεσαιωνικής πόλης & μνημείων του Δήμου Ρόδου όπου επισυνάπτονται η μελέτη ο 

προϋπολογισμός και οι όροι του έργου «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ως παρακάτω:   

 

«ΘΕΜΑ: Επανάληψη κατάρτισης όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου  

του έργου : «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ » χωρίς την τροποποίηση του προϋπολογισμού.   

ΣΧΕΤ.:  N4412/2016, άρθρο 106 παρ.3 ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 

 Το έργο «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»  προϋπολογισμού 350.000         ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αφορά στην  μόνωση του δώματος της Νέας Αγοράς και του 

περιστυλίου στεγάστρου περιμετρικά του κτιρίου καθώς και την αποκατάσταση των τμημάτων των όψεων 

που παρουσιάζουν διάβρωση . 

 Το εν λόγω έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα   και στον Προϋπολογισμό του 2017 στον 

Κ.Α. 70-7331.0014, με πίστωση    280.000  ευρώ και με χρηματοδότηση από την ΣΑΤΑ. 

   Με την υπ’ αριθμ. 609/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη 

δημοπράτησης του έργου και ο τρόπος εκτέλεσης του με εργολαβία μετά από ανοικτό διαγωνισμό.  

   Μετά τα παραπάνω και ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6/03-01-2017 και ΑΔΑ/6ΘΥΦΩ1Ρ-1ΗΑ    

σχετική πρόταση ανάληψης υποχρέωσης,  ποσού280.000  ευρώ  και έχοντας υπόψη την παρ. 1
Ε
) του άρθρου 

72 του Ν.3852/2010 εγκρίθηκε, με το υπ’ αριθμ. 138/2017 πρακτικό σας, η κατάρτιση των όρων διακήρυξης 

ανοιχτής δημοπρασίας του εν λόγω έργου.  

  Κατά την απαιτούμενη διαδικασία για την διεξαγωγή της δημοπρασίας διαπιστώθηκε αριθμητικό λάθος 

στον προϋπολογισμό του έργου και συγκεκριμένα στο ποσό των απροβλέπτων, που προήλθε από λάθος του 

προγράμματος υπολογισμού δημοσίων έργων. Ως εκ τούτου ματαιώνεται μερικώς η διαδικασία και ζητείται: 

 H επανάληψη της κατάρτισης των όρων διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του 

έργου «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ » χωρίς την τροποποίηση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με 

το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας κατ’ εφαρμογή των προτύπων τευχών διακηρύξεων 

της με αριθμό 182/2016 (ΦΕΚ/Β/4269/30-12-2016) απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων» 



356 

 

 
«Τεχνική Έκθεση 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 Ο Ιταλός Κυβερνήτης Mario Lago φθάνει στη Ρόδο το 1923 και αρχίζει να εφαρμόζει εκτεταμένα 

προγράμματα ανοικοδόμησης βασισμένα στα πρότυπα που επικρατούν τον ίδιο καιρό στην Ιταλία. Για την 

επίτευξη των σχεδίων του ο Lago κάλεσε στο νησί τον Florestano Di Fausto, Ιταλό αρχιτέκτονα από την 

Ρώμη. Ο Di Fausto έκανε τα πρώτα σχέδια για την Νέα Αγορά και Ιχθυαγορά το 1924 στη Ρώμη. Το έργο 

ξεκίνησε το 1925 και ολοκληρώθηκε σε ένα χρόνο». 

Σύμφωνα με το Βασίλη Κολώνα το κτηριακό συγκρότημα της Νέας Αγοράς αποτελεί εξέλιξη του 

παραδοσιακού τύπου αγορών της Ανατολής με εμφανείς επιρροές από το αρχέτυπο του τζαμιού του 

Καϊρουάν
141

. «Η Νέα  Αγορά  της Ρόδου θα αποτελέσει σημείο αναφοράς σε μεταγενέστερες μελέτες, όπως 

η αγορές της Ασμάρα στην Ερυθραία και του Barce στη Λιβύη.  

Το κτίριο έχει οκταγωνική κάτοψη και αποτελείτο από ισόγεια καταστήματα, εκτός  της ανατολικής 

πλευράς του όπου εκτείνεται σε όροφο. Το συγκρότημα περιλάμβανε και το εξαγωνικό κτίσμα της 

Ιχθυαγοράς. Το κτίριο χαρακτηρίζεται από εκλεκτισμό με ανατολίτικα στοιχεία. Οι όψεις φιλοξενούν 

περιμετρικό στέγαστρο πάνω σε περίτεχνες κολώνες εσωτερικά και εξωτερικά ενώ υπάρχουν τρεις πύλες 

εισόδου εκτός της κυρίας πύλης. Η κύρια όψη έχει μνημειακό χαρακτήρα με στενόμακρους πυλώνες, 

γοτθικό(οξυκόρυφο) τόξο και τρούλο ενώ οι τρεις δευτερεύουσες πύλες εντάσσουν γοτθικό τόξο σε 

ορθογώνιο περίγραμμα με τρία παράθυρα πάνω από το άνοιγμα. Τα στοιχεία αυτά, στις 3 πύλες, 

καταργήθηκαν επί Δημαρχίας Πετρίδη όταν στο κτίριο προστέθηκε όροφος για τη στέγαση γραφείων. 

Το απολυταρχικό καθεστώς των Ιταλών πίστευε ότι είναι ο μοναδικός εκσυγχρονιστικός φορέας στα 

Δωδεκάνησα και συνεχιστής της αρχιτεκτονικής της ιπποτοκρατίας και στην προσπάθεια του να το 

αποδείξει δημιούργησε ένα ιδιαίτερο στυλ. Ο Florestano Di Fausto, ως εκφραστής αυτής της αντίληψης, στα 

πρώιμα έργα του φαίνεται να αναπαράγει μια αρχιτεκτονική αναβίωσης ιστορικών στυλ όπως είναι η 

Αναγέννηση και ο Μανιερισμός, ενώ στη συνέχεια θα στραφεί σε μια παράδοση που στηριζόταν στην 

ιδεολογικά ακίνδυνη «οθωμανική» αρχιτεκτονική, βαλκανική, μεσογειακή ή της Ανατολίας. Εν τέλει ένας 

νέος εκλεκτισμός, με έντονα τα στοιχεία του εξωτισμού, θα προσφέρει το κατάλληλο σκηνικό για την 

ανερχόμενη τουριστικά Ρόδο και την εικόνα που συστηματικά προωθούσε η ιταλική εξωτερική πολιτική»
142

. 

Κατά τη διάρκεια της δημαρχίας Μιχαήλ Πετρίδη (1955-1966) κατασκευάστηκαν στο εσωτερικό 

της Νέας Αγοράς, ο όροφος και στο υπόλοιπο τμήμα της, καθώς και τρεις νέες πτέρυγες με φέροντα 

οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και στοιχεία πλήρωσης από τούβλο, προς αντικατάσταση των ξύλινων 

παραπηγμάτων που χρησίμευαν ως πωλητήρια τροφίμων, ειδών μαναβικής κλπ. 

Την δεκαετία του ‘60 η Νέα Αγορά αποτελούσε την κεντρική αγορά της Ρόδου όπου τόσο οι 

κάτοικοι της πόλης όσο και των χωριών προμηθεύονταν εκλεκτά  τοπικά και άλλα προϊόντα. Παράλληλα 

αποτελούσε τόπο έλξης για τους επισκέπτες του νησιού αφού είχε αρκετά εμπορικά καταστήματα. 

Στο ισόγειο στεγάζονταν πλήθος καταστημάτων τροφίμων όπως ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία, 

παντοπωλεία, οπωροπωλεία, πρατήρια άρτου, ταχυφαγεία, κάβες, καταστήματα ξηρών καρπών κ.α. Στην 

Νέα Αγορά στεγάζονταν επίσης εμπορικές επιχειρήσεις όπως χρυσοχοεία, δισκοπωλεία, βιβλιοπωλεία, 

τουριστικά, φαρμακεία, υαλοπωλεία, υφασματάδικα, καταστήματα ειδών ψαρικής, περίπτερα κ.λ.π. Τέλος 

υπήρχαν διάφορα καταστήματα εξυπηρετήσεων και αναψυχής όπως παραδοσιακά καφενεία, 

καφεζαχαροπλαστεία, πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών, τουριστικά γραφεία κ.α. Στον όροφο υπήρχαν 

γραφεία, ραφεία, τυπογραφεία, εκπαιδευτήρια, καθώς και τα γραφεία των τοπικών μέσων ενημέρωσης 

(εφημερίδες). 

Σημερινή κατάσταση 

                Σήμερα από το κτιριακό συγκρότημα της νέας αγοράς παρέμειναν τα εμπορικά καταστήματα 

καθώς και τα καταστήματα εξυπηρετήσεων και αναψυχής, ενώ στη θέση των καταστημάτων τροφίμων που 

                                                 
141 Κολώνας, Βασίλης Σ., Ιταλική Αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησα 1912-1943, Εκδόσεις ΟΛΚΟΣ, Αθήνα 2002) 

142 Έρευνα – Συγγραφή: Ευαγγελινίδης Στάθης. 
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απομακρύνθηκαν εγκαταστάθηκαν επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής με εμφανή ακόμη και στον 

επισκέπτη προβλήματα όπως, ανάμειξη ασυμβίβαστων μεταξύ τους χρήσεων, όχληση, αισθητική 

υποβάθμιση, αλλοίωση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, παροχή χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών, 

συσσώρευση απορριμμάτων κ.α.  

Περιγραφή μελέτης 

                Το κτίριο λόγω της παλαιότητάς του   παρουσιάζει πολλές φθορές με σοβαρά προβλήματα 

υγρασίας που προέρχονται  από : 

1. την διαβρωμένη μόνωση και  

2. την ενανθράκωση του σκυροδέματος (συνεπώς την διάβρωση του οπλισμού και την   αποσάθρωση 

των εξωτερικών επιχρισμάτων). 

 Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκ νέου μόνωση του δώματος της Νέας Αγοράς και του περιστυλίου 

στεγάστρου περιμετρικά του κτιρίου καθώς και την αποκατάσταση των τμημάτων των όψεων που 

παρουσιάζουν διάβρωση . 

Συγκεκριμένα αφού καθαιρέσουμε την παλιά μόνωση και αποκαταστήσουμε όλα τα διαβρωμένα και 

ανισόπεδα τμήματα του δώματος, προκειμένου να πετύχουμε μια όσο γίνεται επίπεδη επιφάνεια,  θα 

προχωρήσουμε στην νέα  μόνωση  όλου του δώματος καθώς και του περιστυλίου στεγάστρου.  

Σε επόμενο στάδιο ή και παράλληλα με τις μονώσεις θα καθαιρεθούν τα εξωτερικά διαβρωμένα 

επιχρίσματα, θα  απομακρυνθεί  το ενανθρακωμένο σκυρόδεμα και θα γίνει επιμελής καθαρισμός της 

σκουριάς περιμετρικά του οπλισμού. Στην συνέχεια  θα περαστεί αντιοξειδωτική στρώση στον διαβρωμένο 

οπλισμό  και θα γίνει η αποκατάσταση του σκυροδέματος  και των επιχρισμάτων με ινοπλισμένο επίχρισμα 

για να το προφυλάξουμε από τις ρηγματώσεις. Η τελική σφράγιση θα γίνει με βαφή  στα χρώματα που ήδη 

υπάρχουν στην Νέα αγορά. 

Τέλος στο εσωτερικό περιστύλιο στέγαστρο θα κατασκευαστούν ξύλινα πάνελ που θα αποτελούνται  από  

οριζόντιες σανίδες, προκειμένου να καλυφθούν τόσο οι εξωτερικές μονάδες των  κλιματιστικών σωμάτων  

που βρίσκονται εκεί, όσο  και οι εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών που βρίσκονται στο εξωτερικό 

περιστύλιο στέγαστρο. Οι εξωτερικές μονάδες που βρίσκονται στο εξωτερικό περιστύλιο στέγαστρο θα 

ζητηθεί να μεταφερθούν από τους  ενοικιαστές των καταστημάτων της Νέας αγοράς  στην πίσω πλευρά του 

κτιρίου. 

Προετοιμασία επιφάνειας 

1.Στην ταράτσα του κτιρίου: 

Αφού απομακρυνθούν τα άχρηστα αντικείμενα που είναι πεταμένα στην ταράτσα του κτιρίου ( παλιοί 

ηλιακοί θερμοσίφωνες,  σωλήνες εξαερισμού σκουριασμένοι, κεραίες τηλεοράσεων κ.λ.π.) θα αφαιρεθεί και 

θα απομακρυνθεί η παλιά μόνωση. Στην συνέχεια, επειδή το δάπεδο της ταράτσας είναι στρωμένο με 

κεραμικά πλακίδια (καπιζάνες)  τα οποία έχουν υποστεί φθορές και πολλά είναι σπασμένα και ξεκολλημένα, 

θα αφαιρεθούν και θα επανατοποθετηθούν νέα, ούτως  ώστε να πετύχουμε μια αρκετά επίπεδη επιφάνεια. 

Ακολούθως  θα γίνει καλός καθαρισμός της συνολικής επιφάνειας της ταράτσας  ώστε να  απομακρυνθεί 

κάθε χαλαρό σημείο της και σκόνη.  

2.Στο στέγαστρο του περιστυλίου χώρου: 

Αφού απομακρυνθούν οι σοβάδες και η τσιμεντοκονία που είναι διαστρωμένη στο στέγαστρο του 

περιστυλίου χώρου θα καθαριστεί καλά η επιφάνεια ώστε να  απομακρυνθεί κάθε χαλαρό σημείο και σκόνη.  

Διάστρωση τσιμεντοκονίας 

Στην συνέχεια θα γίνει η διάστρωση τσιμεντοκονίας στο στέγαστρο του περιστυλίου χώρου σε δύο ή 

περισσότερες στρώσεις, με ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος 2cm και ελάχιστες τελικές κλίσεις 1,5% 

ακολούθως θα γίνει η κατασκευή περιμετρικού περιθωρίου (λούκι) από τσιμεντοκονίαμα, για άμβλυνση της 

γωνίας ανόδου της στεγανωτικής μεμβράνης στην συμβολή του στεγάστρου με το κτίριο και στα στηθαία 

στις γωνίες της συμβολής της πλάκας του δώματος με τα κατακόρυφα στοιχεία. Με αυτό τον τρόπο 

αποτρέπεται το δίπλωμα του ασφαλτόπανου σε ορθή γωνία και η, ως εκ τούτου, πιθανή ρηγμάτωσή του. 



358 

 

Στο τσιμεντοκονίαμα προστίθεται ειδική συγκολλητική, αντιρηγματώδης ρητίνη. Γίνεται τοποθέτηση νέων 

ταρατσομόλυβων στα στόμια των υδρορροών ή ειδικών συνθετικών υποδοχέων νέας τεχνολογίας σύμφωνα 

με τις υπάρχουσες δυνατότητες των υδρορροών τις οποίες και απομακρύνουμε. 

Επάλειψη ασταριού 

1.Στην ταράτσα του κτιρίου: 

Θα γίνει επίστρωση της επιφανείας με αδιαβροχοποιητικό, ψεκαζόμενο, διαπνέον, διάφανο σιλικονούχο 

γαλάκτωμα για την προστασία έναντι της υγρασίας. Θα εφαρμοστεί σε επιφάνεια καθαρή στεγνή (ή έστω 

ελαφρά υγρή) και κατά την ώρα της εφαρμογής να μην είναι εκτεθειμένη στον ήλιο. 

 2.Στο στέγαστρο του περιστυλίου χώρου: 

Μετά την πλήρη ξήρανση της τσιμεντοκονίας γίνεται επάλειψη της επιφανείας της ταράτσας του 

στεγάστρου και  των στηθαίων με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα 

 

Εφαρμογή εξαεριστικής και  στεγανωτικής στρώσης 

Στην ταράτσα του κτιρίου ακολουθεί πλήρης επικόλληση της ελαστομερούς ασφαλτικής στεγανωτικής 

μεμβράνης  σε όλη την επιφάνεια του δώματος και των στηθαίων. Η κόλληση των μεμβρανών γίνεται 

κάθετα επικάλυψη κατά πλάτος 10cm & κατά μήκος 15cm μεταξύ των ρολών, οι κατά πλάτος αρμοί δεν 

συμπίπτουν. Οι τυχόν υδρατμοί που εγκλωβίζονται στην κάτω επιφάνειά της οδηγούνται στους ειδικούς 

πλαστικούς εξαεριστήρες του δώματος τύπου Italprofili από τον οποίο απάγονται οι υδρατμοί και 

τοποθετούνται ανά 30-60m2 περίπου & στα ψηλότερα σημεία της μόνωσης. 

 Η μεμβράνη στερεώνεται μηχανικά με λάμα γαλβανισμένης λαμαρίνας ανοικτού Γ, βίδες και βύσματα. Η 

λάμα σφραγίζεται με   μαστίχη αφού προηγουμένως η επιφάνεια της έχει ασταρωθεί (primer) με 

πολυουρεθανικό βερνίκι . Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η περιοχή εφαρμογής της μαστίχης 

(λάμα,στηθαίο) να μην έχει λερωθεί προηγουμένως με ασφαλτικό υλικό. 

Εν συνεχεία πραγματοποιείται επάλειψη σε όλες τις ενώσεις των ασφαλτικών μεμβρανών με το ειδικό 

απαλειφόμενη αστάρι υψηλής ελαστικότητας με ενίσχυση στα στόμια των υδρορροών που θα τοποθετηθούν 

ειδικές κεφαλές τύπου Italprofili εσωτερικά και σε επαφή με τις υπάρχουσες σωλήνες υδρορροών με 

παράλληλη τοποθέτηση προστατευτικών σιτών. 

  

Αποκατάσταση διάβρωσης των όψεων του κτιρίου 

  Μετά την επισκευή και ολοκλήρωση της μόνωσης του κτιρίου, θα επισκευασθούν οι ρωγμές σε όλες τις 

όψεις του κτιρίου και θα προστατευτεί όπου είναι απαραίτητο ο διαβρωμένος οπλισμός στα σκυροδέματα  

ως εξής: 

α) Αποκατάσταση των ρωγμών 

1. Καθαιρείται καθολικά το επίχρισμα σε όλη την επιφάνεια της τοιχοποιίας. 

2. Διευρύνονται τα χείλη των ρωγμών με τοπικό σπάσιμο των πλίνθων. 

3. Καθαρίζονται καλά οι ρωγμές με πεπιεσμένο αέρα ή βούρτσα. 

4. Ακολουθεί καλή διαβροχή του υποστρώματος. 

5. Κατόπιν εισάγεται το ρητινούχα εποξειδική πάστα με λεπτό μυστρί, όσο γίνεται βαθύτερα μέσα στη 

διευρυμένη ρωγμή με ταυτόχρονη τοποθέτηση ακροφυσίων ανά 15 με 20 cm. Μετά τη σκλήρυνσή 

τους κολουθεί η αποκατάσταση του σοβά. 

β) Προστασία διαβρωμένου οπλισμού 

            1.   Αφαιρείται η σκουριά από τον οπλισμό με τρίψιμο με συρματόβουρτσα, αμμοβολή κλπ., 

ανάλογα με την έκταση και το βαθμό της διάβρωσης. Κατόπιν εφαρμόζεται η τσιμεντοειδής αντιδιαβρωτική 

http://www.esha.gr/application/content/%CE%B2%CE%B1%CF%84%CF%8C-%CE%B4%CF%8E%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1
http://www.esha.gr/application/content/%CE%B2%CE%B1%CF%84%CF%8C-%CE%B4%CF%8E%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1
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επάλειψη στον οπλισμό των βλαφθέντων δομικών στοιχείων, προκειμένου να προστατευθούν αυτοί από 

μελλοντική διάβρωση. 

            2.  Στη συνέχεια επισκευάζεται η αποφλοιωμένη περιοχή του σκυροδέματος με εφαρμογή του 

ινοπλισμένου, επισκευαστικού τσιμεντοκονιάματος υψηλών αντοχών, ώστε να αποκατασταθεί η 
μονολιθικότητα και οι αντοχές του βλαφθέντος δομικού στοιχείου. 

Ξυλουργικές εργασίες: 

Επί της ταράτσας του εσωτερικού περιστυλίου της Νέας Αγοράς θα τοποθετηθούν πάνελ από  ξύλινες 

οριζόντιες τάβλες, προκειμένου να αποκρύψουν τις εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών μηχανημάτων 

που είναι τοποθετημένα επάνω σε αυτήν. Θα τοποθετηθούν κάτω από τα παράθυρα και θα καλύπτουν όλο το 

μήκος τους και ένα ακόμα μέτρο εκατέρωθεν της κάθε πλευράς  (ήτοι για παράθυρο 4.00μ θα τοποθετείται 

πάνελ 6μ.) και θα κλείνει εγκάρσια  επάνω στην πρόσοψη του κτιρίου όπου και θα στερεώνεται. Η 

απόσταση από το κτίριο θα είναι 1,00μ. 

Η  κατασκευή των ξύλινων πάνελ θα είναι ύψους 0,90μ και πλάτους μεταβλητού, αναλόγως την πλευρά που 

πρόκειται να καλύψουν. Οι τάβλες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι διατομής 1,6εκ.Χ 14 εκ. και θα είναι 

τοποθετημένες παράλληλα η μία στην άλλη αφήνοντας κενό μεταξύ τους 2 εκ. Η στερέωση τους θα γίνει 

επάνω σε κάθετους δοκούς  διαστάσεων 10εκ.Χ10εκ. ανά διαστήματα , αναλόγως το άνοιγμα που θα 

καλύψουν και πάντως όχι σε απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη από 1,20εκ. Οι δοκοί θα στερεωθούν στο 

δάπεδο της ταράτσας με ειδικές ανοξείδωτες βάσεις 

Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι από ξυλεία Αρκτικού κύκλου ειδική για μακροχρόνια χρήση σε 

εξωτερικούς χώρους, με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις. 

Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην σκουριάζουν. 

Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι υδατοδιαλυτά με προσθήκη κεριού για την προστασία του 

ξύλου από την υπεριώδη ακτινοβολία, τους μύκητες και τις καιρικές συνθήκες.Η επιλογή του χρωματισμού 

θα γίνει από την επίβλεψη της υπηρεσίας.   

Το έργο είναι γραμμένο   στο τεχνικό  πρόγραμμα του Δήμου και ο προϋπολογισμός του  ανέρχεται στα 

350.000€ 

 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 Κωδικός Κωδικός Μον. Τιμή   Δαπάνη (Ευρώ) 
 ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. Αναθεώρησης Mετρ. Ποσότητα Μονάδας   Μερική     Ολική 
 (Ευρώ)   Δαπάνη    Δαπάνη 
 1 2 3 4 5 6     7        8  9          10  
  1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
 1 Αποξήλωση φύλλων αλουμινίου ΝΑΟΙΚ Ν\22.60Β 1 ΟΙΚ 2236 m2 3.300 5,00 16.500,00 
 (τύπου  Βεράλ) 
 2 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών ΝΑΟΙΚ Α\22.56 2 ΟΙΚ 6102 kg 2.000 0,35 700,00  
 3 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ Α\22.04 3 ΟΙΚ 2222 m3 10 15,70 157,00  
 4 Καθαίρεση επιχρισμάτων ΝΑΟΙΚ Α\22.23 4 ΟΙΚ 2252 m2 1.700 5,60 9.520,00  
 5 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί ΝΑΟΙΚ 5 ΟΙΚ 1104 ton 120 1,65 198,00 
 αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά Α\10.01.02 
 μέσα  
 6 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου ΝΑΟΙΚ 6 ΟΙΚ 1136 ton.km 3.000 0,35 1.050,00 
 οδών καλής βατότητας Α\10.07.01 
  Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 28.125,00 28.125,00 
 
  2. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
 
 1 Οπτοπλινθοδομές με διακένους ΝΑΟΙΚ 7 ΟΙΚ 4622.1 m2 50 19,50 975,00 
 τυποποιημένους οπτοπλίνθους Α\46.01.02 
 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου 

 (δρομικοί τοίχοι) 
 2 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με ΝΑΟΙΚ Α\71.22 8 ΟΙΚ 7122 m2 1.700 14,00 23.800,00 

         τσιμεντοκονίαμα 
 3 Επάλειψη με ενισχυτικό πρόσφυσης ΝΑΟΙΚ 9 ΟΙΚ 7744 m2 110 17,00 1.870,00 
 και πρόσμικτο για κονίαμα και Ν\77.97.01 
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 σκυρόδεμα  
 4 Προστασία διαβρωμένου οπλισμού ΝΑΟΙΚ 10 ΟΙΚ 7903 m2 270 55,00 14.850,00 
 και αποκατάσταση του Ν\79.03.01.1 
 ενανθρακωμένου σκυροδέματος  
 5 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος ΝΑΟΙΚ 11 ΟΙΚ 3223Α.4 m3 2 16,80 33,60 
 οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το Α\32.25.02 
 σύνολο της χρησιμοποιούμενης 
 ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 
 30,00m3 για κατασκευές από 
  σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

    6 Σκυροδέματα μικρών έργων ΝΑΟΙΚ 12 ΟΙΚ 3211 m3 2 95,00 190,00 

                                                                            Ν\32.05.01 

  Σύνολο 2. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 41.718,60  41.718,60 
 
  3. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 
 
 1 Ξύλινο προστατευτικό πάνελ από ΝΑΟΙΚ Ν\52.10.2 13 ΟΙΚ 5210 m2 65 120,00 7.800,00 
 εμποτισμένη ξυλεία 
  Σύνολο 3. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 7.800,00 7.800,00 
 
  4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
 
 1 Διανοίξεις αρμών διαστολής ΝΑΟΙΚ Α\73.87 14 ΟΙΚ 7391 μμ 50 3,40 170,00 
 μωσαϊκών δαπέδων 
 2 Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 50 ΝΑΟΙΚ 15 ΟΙΚ 7246 μμ 50 39,00 1.950,00 
 mm Α\72.47.01 
 3 Περιθώρια δώματος (λούκια) ΝΑΟΙΚ Α\73.47 16 ΟΙΚ 7347 μμ 880 9,00 7.920,00  
 4 Επιστρώσεις δαπέδων και ΝΑΟΙΚ 17 ΟΙΚ 7337 m2 1.000 14,60 14.600,00 
 περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με Α\73.37.01 
 τσιμέντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο 

        στρώσεις, πάχους 2,0 cm 
 5 Συντήρηση δαπέδων με  κεραμικά        ΝΑΟΙΚ 18 ΟΙΚ 7332 m2 100 40,00 4.000,00 

        πλακίδια                                                      Ν\73.31.31 
  Σύνολο 4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 28.640,00  28.640,00 
 
  5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  
 Σε μεταφορά  106.283,60 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 2 
 
 Κωδικός Κωδικός Μον. Τιμή Δαπάνη (Ευρώ) 
 ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. Αναθεώρησης Mετρ. Ποσότητα Μονάδας Μερική Ολική 
 (Ευρώ) Δαπάνη Δαπάνη 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 Από μεταφορά  106.283,60  
 1 Πλήρωση οριζοντίων και ΝΑΟΙΚ Α\79.37 19 ΟΙΚ 7936 μμ 50 11,20 560,00 
 κατακορύφων αρμών διαστολής με 
 ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό  
 
 2 Χρωματισμοί επί επιφανειών ΝΑΟΙΚ 20 ΟΙΚ 7785.1 m2 1.200 10,10 12.120,00 
 επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής Α\77.80.02 
 διασποράς,  ακρυλικής, 
 στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
 βάσεως εξωτερικών επιφανειών με 
 χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως 
 3 . Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με  
        στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα     ΝΑΟΙΚ Α\79.17  21 ΟΙΚ 7244 μμ 350 2,80 980,00   
 4 Επίστρωση  δωμάτων με ΝΑΟΙΚ 22 ΟΙΚ 7912 m2 2.750 15,30 42.075,00 
 ελαστομερείς μεμβράνες, Ν\79.11.03 
 οπλισμένες με πολυεστερικό πλέγμα 

        και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων 
 5 .Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος  ΝΑΟΙΚ Α\79.02 23 ΟΙΚ 7902 m2 1.652 2,20 3.634,40 
 με ελαστομερές ασφαλτικό 
 γαλάκτωμα  
 6 Επάλειψη διάφανου ΝΑΟΙΚ 24 ΟΙΚ 7744 m2 3.000 11,00 33.000,00 
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 αδιαβροχοποιητικού  σιλικονούχου Ν\79.11.20 
 γαλακτώματος.  
 7 Επίστρωση απλή με υαλοϋφασμα ΝΑΟΙΚ Α\79.14 25 ΟΙΚ 7914 m2 1.600 1,30 2.080,00 
 επί ασφαλτικού υλικού 
 8 Αποξήλωση- επανοτοποθέτηση ΑΤΗΕ Ν\9413.1 26 ΗΛΜ 59 τεμ 90 80,76 7.268,40 
 κλιματιστικής εξωτερικής μονάδας . 
  Σύνολο 5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 101.717,80 101.717,80 
 
 Αθροισμα 208.001,40 
 Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 37.440,25  
 Αθροισμα 245.441,65 
 
 Απρόβλεπτα 15,00 % 36.816,25  
 Αθροισμα 282.257,90  
 ΦΠΑ 24,00 % 67.741,90  
 Γενικό Σύνολο 349.999,80 
 
 Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ 350.000,00 
 Εγκ. 36/13-12-2001 

 

 

 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για τους όρους διακήρυξης του έργου 

«ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» αναλυτικά, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής 

να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/31133/28-04-2017 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 

Μνημείων Δήμου Ρόδου, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  

       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Επανακαταρτίζει τους όρους διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 

έργου «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» εκτιμώμενης αμοιβής 282.257,90 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

χωρίς την τροποποίηση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης ανοικτής 

δημοπρασίας κατ’ εφαρμογή των προτύπων τευχών διακηρύξεων της με αριθμό 182/2016 (ΦΕΚ/Β/4269/30-

12-2016) απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» 

 
ciii

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Εκτιμώμενης αξίας  282.257,90 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 
civ

 

a. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΙΠΠΟΤΩΝ 4 

Ταχ.Κωδ. : 85131 

Τηλ. : 22410 36570, 74314 

Telefax : 2241036550 

E-mail : rhomed@otenet.gr 

Πληροφορίες:  : Κα. Θεοχαρίδη 

b. Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

c. Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

d. Προϊστάμενη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

e. Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην ΡΟΔΟ, οδός ΙΠΠΟΤΩΝ 4  την……………. Ημέρα…….   και 

ώρα……….      από την Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ.
 cv

 

 

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
 
: 

α) η με αρ. …. προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
cvi

 

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) ............................
cvii

 

2.2 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής 

τους, που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ, 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  …………………. . 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 
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ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω 

των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να 

φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο
cviii
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. 
  
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......
cx

οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους 

τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο 

στις …/…/…
cxi

 

Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) 

με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 

αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο  της αναθέτουσας αρχής 

(Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΡΟΔΟΣ 85131). Σε περίπτωση 

ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 

δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει 

τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 

περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην 

άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 

κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ….. 

για το έργο : «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ρόδου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
cxii

 
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,
cxiii

 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 
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περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - 

Σύναψη σύμβασης- Ενστάσεις 

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 
cxiv

, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, 

καθώς και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
cxv

 .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
cxvi

, 
cxvii

 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 
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πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 

εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής 

συμπλήρωσης και υποβολής τους. 

στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, 

επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής 

επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον 

αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.  

ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή 

τη ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει
cxviii

.  

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,
cxix

 τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της 

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

αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 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, 
cxx

 

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 
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Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 

της παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του 

άρθρου 22, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  (αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για 

τη ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της  Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (τόπος)  εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε σε 

αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. 
cxxi

 

Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 

άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013
cxxii

εφόσον απαιτείται, 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 
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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.). 

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 περισσσότερες 

γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική 

γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 

188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 

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

επικυρωμένα,  και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 

μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί 

Δικηγόρων), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 
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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 

1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 

άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 

κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  

  - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 

(Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

(εφόσον απαιτείται) 

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
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 - 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”, 
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- 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 ).
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7.7 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

7.8 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
cxxv

, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., 

Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει 

προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο 

κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο 

εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 
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 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
cxxvii

 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. 6/03-01-2017 και ΑΔΑ 6ΘΥΦΩ1Ρ-1ΗΑ για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση 

δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2017 και με αρ.  Α/6 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και 

εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς 

ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το 

άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

έργου 

Τίτλος του έργου 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».  

11.7. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
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Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  282.257,90 Ευρώ και αναλύεται 

σε: 

Δαπάνη Εργασιών 208.001,40 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 37.440,25 

Απρόβλεπτα
cxxix

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

36.816,25, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016.
cxxx

 

Στο ανωτέρω ποσό δεν προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές σύμφωνα με το άρθρο 153 του 

ν. 4412/2016. 

11.8.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  

 ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ Δήμου Ρόδου 

11.9. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 Το έργο αφορά στην εκ νέου μόνωση του δώματος της Νέας Αγοράς και του περιστυλίου 

στεγάστρου περιμετρικά του κτιρίου καθώς και την αποκατάσταση των διαβρωμένων 

τμημάτων των όψεων. 

Συγκεκριμένα αφού καθαιρεθεί η παλιά μόνωση και αποκατασταθούν όλα τα διαβρωμένα και 

ανισόπεδα τμήματα του δώματος, προκειμένου να πετύχουμε μια όσο γίνεται επίπεδη 

επιφάνεια,  θα γίνει η  νέα  μόνωση  όλου του δώματος καθώς και του περιστυλίου 

στεγάστρου. 

Σε επόμενο στάδιο ή και παράλληλα με τις μονώσεις θα καθαιρεθούν τα εξωτερικά 

διαβρωμένα επιχρίσματα, θα  απομακρυνθεί  το ενανθρακωμένο σκυρόδεμα και θα γίνει 

επιμελής καθαρισμός της σκουριάς περιμετρικά του οπλισμού. Στην συνέχεια  θα περαστεί 

αντιοξειδωτική στρώση στον διαβρωμένο οπλισμό  και θα γίνει η αποκατάσταση του 

σκυροδέματος  και των επιχρισμάτων με ινοπλισμένο επίχρισμα για να το προφυλάξουμε από 

τις ρηγματώσεις. Η τελική σφράγιση θα γίνει με βαφή  στα χρώματα που ήδη υπάρχουν στην 

Νέα αγορά. 

Τέλος στο εσωτερικό περιστύλιο στέγαστρο θα κατασκευαστούν ξύλινα πάνελ που θα 

αποτελούνται  από  οριζόντιες σανίδες, προκειμένου να καλυφθούν τόσο οι εξωτερικές 

μονάδες των  κλιματιστικών σωμάτων  που βρίσκονται εκεί, όσο  και οι εξωτερικές μονάδες 

κλιματιστικών που βρίσκονται στο εξωτερικό περιστύλιο στέγαστρο. Οι εξωτερικές μονάδες 

που βρίσκονται στο εξωτερικό περιστύλιο στέγαστρο θα ζητηθεί να μεταφερθούν από τους  

ενοικιαστές των καταστημάτων της Νέας αγοράς  στην πίσω πλευρά του κτιρίου. 

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 
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ομάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 

μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και 

απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε 

περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα 

υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 

Ομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του 

τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο 

ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, 

προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 300 ημέρες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης
cxxxi

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του 

άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.  

 13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
cxxxii

 

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
cxxxiii

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 
του ν. 4412/2016, 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 5.645,00 ευρώ. 
cxxxiv

 

 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),  
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 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.  

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 

...................., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη 

λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, 

τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 . 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
cxxxv

 

16.1 ΔΕΝ 
cxxxvi

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 

………………….
cxxxvii

 

 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. 
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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  

..........................................
cxxxviii

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 

λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
cxxxix

ορίζεται η ……………, 

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 9 μηνών
cxl

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται, στο τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
cxli

 και στον Ελληνικό Τύπο
cxlii

, σύμφωνα 

με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. rhodes 

.gr), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.  

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον 

πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων 

διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του 
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νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του 

έργου. 

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 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
cxliii

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.
cxliv,

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 

άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει 

να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την 

ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
cxlv

 

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

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

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

με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

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

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

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

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

αυτής, 

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

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

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

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

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

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

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

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

ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) 

και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, 

αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά 

κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 

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

την εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

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

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
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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
:cxlvi

 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
                   

 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην 

αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει 

αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 

οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.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.  
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22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 4 
cxlvii

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 

που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από 

τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 

απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 

μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 

74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  

οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
cxlviii

 

(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
cxlix

 

(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 
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βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 

που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και 

αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα).  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Δ 

της παρούσας. 

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 

περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  για κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 

και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το 

άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν 

προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία 

έκδοσης εντός  3 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της 

πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, 

πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός  1 μήνα  που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής 

των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.
cl
 

 

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). 
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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 προσκομιζουν 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)
cli 

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  

8. φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) 

για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που 

είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν 

έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

9. 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 
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οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας. 
.
 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή 

εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι 

δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός 

Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε.  σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε 

εκκαθάριση.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά 

αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 

22 Α της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 

πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4του άρθρου 22, υποβάλλεται επικαιροποιημένη 

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 συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 

λόγοι αποκλεισμού.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από 

τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 

πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης 

του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 

74 του ν. 4412/2016. 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ
clii

 στην Α2 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.   
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(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 χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

(i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας καθώς 

και  υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος  των εργολαβικών συμβάσεων 

 συνοδευόμενη από (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των 

 αρμοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε 

αυτοτελώς  είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας 

 δημοπράτησης το έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008). 

 

 (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, υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά τα αναφερόμενα στο Μέρος I του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ 

του Ν. 4412/2016..
cliii

 

 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.  

  (i) για το 22. 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 
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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,  υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά τα. αναφερόμενα στο Μέρος IΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ («Αποδεικτικά μέσα 

για τα κριτήρια επιλογής») του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016
cliv

 

 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να 

προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 

σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 

υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 

υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 

του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 

συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού 

/ μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό. 

 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 

των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 

στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή 

το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 

επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
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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 
clv

: 

- 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 . 
clvi

 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
clvii

 

- 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).
clviii

 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.    

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το 

σχετικό δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι 

τα στελέχη του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, 

ο προσφέρων προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για 

τα στελέχη αυτά.  

 

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ 
 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την 

προσκόμιση σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  
  

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

 (β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα:  

 - α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ( στο μέρος IV ο οικονομικός 

φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την  ενότητα α:γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια 

επιλογής  χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του μέρους IV ). 

- β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν
 
από την 

αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  της παρούσας.  

Επισημαίνεται ότι:  
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα 

επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην 

περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. 

(β) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.  
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β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 

αριθμητικής. 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς 

(πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής 

τιμής ή λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, 

σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών 

φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους 

δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 

25.4. Η αναθέτουσα αρχή  

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας 

για τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 

αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 

την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 

αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του 

ν. 4412/2016. 

  

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 

607/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου.  

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.  Ο 

Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  

 

 

ΘΕΜΑ 22o                                                    Απόφ. Αρ. 237/2017 (Α.Δ.Α: 75Α0Ω1Ρ-ΝΦΖ)   

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 

240,00€ για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας έξι δικύκλων του τμήματος Σάρωσης 

(Υπόλογος-υπάλληλος κ. Μάτσης Παναγιώτης). 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/33436/08-05-2017) 
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Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/33436/08-05-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής τελών  

κυκλοφορίας έξη δικύκλων του τμήματος Σάρωσης » 

Προκειμένου να  τεθούν σε κυκλοφορία έξη δίκυκλα που προμηθεύτηκε πρόσφατα ο Δήμος Ρόδου για το 

τμήμα Σάρωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης απαιτείται να καταβληθούν για κάθε 

δίκυκλο τα παρακάτω ποσά:  

1) 9 € για την έκδοση αδείας και πινακίδων, που πρέπει να κατατεθούν υπέρ της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου σε ειδικό λογαριασμό τραπέζης  

2) 22 € για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2017, αφού προηγηθεί η έκδοση των πινακίδων. 

Προκειμένου να καλυφθούν και τυχόν απρόβλεπτα έξοδα το  τελικό ποσό που πρέπει να διατεθεί ανέρχεται 

στα  240 € και θα  βαρύνει τον Κ.Α.Ε.  70-6323.0001 (Λοιπά τέλη κυκλοφορίας). 

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 της  Διεύθυνσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης κ. Μάτση Παναγιώτη του Παρασκευά  ως υπόλογο, ο οποίος  θα επιμεληθεί και θα 

διαχειριστεί το ποσό των 240 € προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και να αποδώσει 

λογαριασμό σύμφωνα με τα ισχύοντα στην σχετική νομοθεσία.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων κ. Μπαρδακά 

Τσαμπίκου)  

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/33436/08-05-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου, 

 το άρθρο 72 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. Μάτση Παναγιώτη του Παρασκευά, μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ως υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής ποσού διακοσίων σαράντα ευρώ (240,00 €) σε βάρους του Κ.Α. 70-6323.0001 

«Λοιπά τέλη κυκλοφορίας», που θα εκδοθεί προκειμένου να  τεθούν σε κυκλοφορία έξι  δίκυκλα που 

προμηθεύτηκε πρόσφατα ο Δήμος Ρόδου για το τμήμα Σάρωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα για κάθε δίκυκλο απαιτείται:  

 9 € για την έκδοση αδείας και πινακίδων, που πρέπει να κατατεθούν υπέρ της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου σε ειδικό λογαριασμό τραπέζης,  

 22 € για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2017, αφού προηγηθεί η έκδοση των πινακίδων. 

Παράλληλα, προκειμένου να καλυφθούν και τυχόν απρόβλεπτα έξοδα το  τελικό ποσό που πρέπει να 

διατεθεί ανέρχεται στα  240 € και θα  βαρύνει τον Κ.Α.Ε.  70-6323.0001 (Λοιπά τέλη κυκλοφορίας). 
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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 11η  Αυγούστου  2017. 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

με αριθ. 3/2017 (ΑΔΑ:7Η0ΧΩ1Ρ-ΗΥ1), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 

70-6323.0001,, 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 1o  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)     Απόφ. Αρ. 238/2017 (Α.Δ.Α: 7ΖΡ3Ω1Ρ-ΗΝΜ)   

Έγκριση για τις ανατροπές και διαθέσεις πιστώσεων Π.Ο.Ε. προϋπολογισμού έτους 2017 

(Εισήγηση Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/34483/11-05-2017) 

 

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

Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/34483/11-05-2017, ως κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική Διάθεση Πιστώσεων και Ανάληψη Υποχρέωσης Π.Ο.Ε, λόγω 

λογιστικού λάθους στην καταχώρηση των τιμολογίων 

 

       Έχοντας υπόψη: 

1. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 51178/29-12-2014 περί οδηγιών για την 

τήρηση και υποβολή στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων, παρ. 2 (χειρισμός μη νόμιμων 

δαπανών στο Μητρώο Δεσμεύσεων κ.λ.π) 

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

3.  Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

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

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

5. Την απόφαση τις Ο.Ε. με αριθμό 2/2017 περί Ανάληψης Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

6. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου με αριθ. 1/2017 περί αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού έτους 2017 , που εγκρίθηκε με την αριθ. 6278/2-2-2017 απόφασης της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου , Τμήμα Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου. 

7. Τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ., 18/2017,  27/2017 και 40/2017 περί 

Ανατροπής Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  

8. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. 43/2017, περί Ανάληψης Υποχρεώσεων 

Π.Ο.Ε 

9. Το έγγραφο του Ταμείου με αριθ. πρωτ. 2/31959/3-5-2017, με το οποίο διαπιστώνεται η 

μερική ενταλματοποίηση και πληρωμή (λόγω λανθασμένης καταχώρησης ως προς το ποσό 

του Φ.Π.Α) του τιμολογίου 04584/29-12-2016 της Εταιρίας  ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ε.- 

ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Π.-ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΕΑΕ (συν.1 και η καρτέλα του 

προμηθευτή) 

10. Την Πράξη του Ελ. Συνεδρίου VII Τμήματος, 217/2007 και την εγκύκλιο του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους/Δ/νση 26
η
 Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής 

Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, με αριθμ. 2/85239/0026/2012/4-2-2014, βάσει των οποίων 

επιτρέπεται η συμπληρωματική ανάληψη υποχρέωσης. (συν 2 και 3) 

11. Το γεγονός ότι κατά το έτος 2016 υπήρχε διάθεση πίστωσης ύψους €43.000 (ΕΑΔ 886/4-5-

2016 συν. 4) με σύνολο τιμολογίων €26.884,01 ( υπόλοιπο €16.115,99) 

12. Το γεγονός ότι στο τρέχον έτος υπάρχει αδιάθετη πίστωση στον Κ.Α 70-8121.0001, ποσού 

€25.413,80 
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παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί συμπληρωματικής Διάθεσης Πίστωσης και Ανάληψης 

Υποχρέωσης, στον Κ.Α 70-8121.0001, ποσού € 3.227,41, προκειμένου για την ολική εξόφληση του 

τιμολογίου με αριθ. 04584/29-12-2016 της Εταιρίας  ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ε.- ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Π.-

ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΕΑΕ, βάσει όλων των ανωτέρω. 

Συν (4) 

 

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

Προϊσταμένης του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός των ανωτέρω εισηγήσεων, ακολούθησαν και άλλες 

τρείς συμπληρωματικές εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 2/34777/11-5-2017, 

2/34791/11-5-2017, 2/34846/12-5-2017 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.  

 

1
η
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

       
«ΘΕΜΑ: Αποστολή πίνακα Ανατροπών Υποχρεώσεων ΠΟΕ,  λόγω λανθασμένης  υπαγωγής στα 

ληξιπρόθεσμα ( χρηματοδοτούμενη μελέτη)».  

       Έχοντας υπόψη: 

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

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

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

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

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

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

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

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

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

8. Το γεγονός ότι λανθασμένα υπήχθη στα ληξιπρόθεσμα η παρακάτω δαπάνη, καθώς πρόκειται 

για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο 

σας διαβιβάζουμε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο αναφέρονται οι  Κ.Α. του  

Προϋπολογισμού 2017, με τις αιτούμενες προς ανατροπή υποχρεώσεις, και αναλήψεις   για 

συγκεκριμένα παραστατικά- τιμολόγια, προς έγκριση. 

 
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

 

ΚΑ 

ΠΟΣΟ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

40-8323.0001 31.424,19 
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Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 
 

ΑΡ. 

ΤΙΜΟΛ. 
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΚΑΟΥΧΟΣ ΑΦΜ ΠΟΣΟ 

 

Κ.Α 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ

Σ 

18 2/11/2012 ΛΕΓΑΚΗΣ  ΜΑΡΚΟΣ 005869070 31.424,19 40-8323.0001 

Εξόφληση 2
ου

 

λογαριασμού της 

Μελέτης 

Τοπογράφηση – 

Κτηματογράφηση 

Πολεοδομική 

μελέτη – Πράξη 

εφαρμογής 

Οικισμού 

Καλυθιών Ν. 

Ρόδου . 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΚΑ 

ΠΟΣΟ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ  

40-8123.0001 31.424,19 

   

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΑΡ. 

ΤΙΜΟΛ. 
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΚΑΟΥΧΟΣ ΑΦΜ ΠΟΣΟ 

 

Κ.Α 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

18 2/11/2012 ΛΕΓΑΚΗΣ  ΜΑΡΚΟΣ 005869070 31.424,19 40-8123.0001 

Εξόφληση 2
ου

 

λογαριασμού της 

Μελέτης Τοπογράφηση 

– Κτηματογράφηση 

Πολεοδομική μελέτη – 

Πράξη εφαρμογής 

Οικισμού Καλυθιών Ν. 

Ρόδου . 

 

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

Προϊσταμένης του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

2
η
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

«ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική Διάθεση Πιστώσεων και Ανάληψη Υποχρέωσης Π.Ο.Ε, λόγω 

λογιστικού λάθους στην καταχώρηση-μεταφορά των τιμολογίων στην χρήση 2017. 

 

       Έχοντας υπόψη: 

1. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 51178/29-12-2014 περί οδηγιών για την 

τήρηση και υποβολή στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων, παρ. 2 (χειρισμός μη νόμιμων 

δαπανών στο Μητρώο Δεσμεύσεων κ.λ.π) 

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

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

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

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

5. Την απόφαση τις Ο.Ε. με αριθμό 2/2017 περί Ανάληψης Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 
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6. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου με αριθ. 1/2017 περί αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού έτους 2017 , που εγκρίθηκε με την αριθ. 6278/2-2-2017 απόφασης της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου , Τμήμα Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου. 

7. Τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ., 18/2017,  27/2017 και 40/2017 περί 

Ανατροπής Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  

8. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. 43/2017, περί Ανάληψης 

Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 

9. Το γεγονός ότι διαπιστώθηκε από την Υπηρεσία μας η λανθασμένη καταχώρηση, ως προς 

το ποσό του ΦΠΑ, συνόλου €129,60, της εταιρίας  ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε-

ΖLIFT (συν/να τα τιμολόγια και οι καρτέλες του προμηθευτή, ετών 2016 και 2017) 

10. Την Πράξη του Ελ. Συνεδρίου VII Τμήματος, 217/2007 και την εγκύκλιο του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους/Δ/νση 26
η
 Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής 

Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, με αρ. 2/85239/0026/2012/4-2-2014, βάσει των οποίων 

επιτρέπεται η συμπληρωματική ανάληψη υποχρέωσης. (συν 2 και 3) 

11. Το γεγονός ότι κατά το έτος 2016 υπήρχε διάθεση πίστωσης ύψους €10.000 (ΕΑΔ 538/15-

2-2016 συν. 4) με σύνολο τιμολογίων €2.683,45 ( υπόλοιπο €7.316.55) 

12. Το γεγονός ότι στο τρέχον έτος υπάρχει αδιάθετη πίστωση στον Κ.Α 10-8113.0001, ποσού 

€71.483,78 

 

παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί συμπληρωματικής Διάθεσης Πίστωσης και 

Ανάληψης Υποχρέωσης, στον Κ.Α 10-8113.0001, ποσού 129,60, προκειμένου για την διόρθωση 

και την ολική εξόφληση των τιμολογίων 497/1-12-2016, 496/1-12-2016 και 461/4-10-2016 της 

Εταιρίας ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε-ΖLIFT, βάσει όλων των ανωτέρω. 

Συν (4) 
 

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

Προϊσταμένης του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

3
η
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

«ΘΕΜΑ: Αποστολή πίνακα διαθέσεων πιστώσεων υποχρεώσεων ΠΟΕ, (υπαγωγή στα 

ληξιπρόθεσμα- Αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης για επικείμενα 

στοιχεία της Μ.Γ 925 –αριθμός απόφασης 134/2017-ΜΑΡΙΑ συζ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΟΥΤΤΗ). 

       Έχοντας υπόψη: 

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

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

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

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

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

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

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

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

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

8. Το με αριθμ. 426/20-10-2016 ΧΕΠ, το οποίο επέστρεψε αθεώρητο λόγω μην 

οριστικοποίησης των ζητημάτων κληρονομιάς- δικαιούχων κ.λ.π 

9. Την με αριθμό 134/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία 

ορίζεται δικαιούχος της αποζημίωσης η ΜΑΡΙΑ συζ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΟΥΤΤΗ 
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σας διαβιβάζουμε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίους αναφέρονται οι  Κ.Α. του  

Προϋπολογισμού 2017 (Κ.Α -83), με τις αιτούμενες προς διάθεση πιστώσεις, προς έγκριση. 

 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 
ΑΡ. 

ΠΑΡΑΣΤ. 
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΚΑΟΥΧΟΣ ΑΦΜ Κ.Α ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

345/2015 30-10-2015 

ΚΟΥΤΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ  058186450 40-8323.0001 7.646,40 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ 

  

ΚΟΥΤΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ  058186450 00-6492.0001 400,00 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί διάθεσης πιστώσεων και ανάληψη υποχρέωσης, βάσει 

όλων των ανωτέρω. 

 

(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.: 2/34483/11-05-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

 Τις τρεις συμπληρωματικές εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 2/34777/11-

5-2017, 2/34791/11-5-2017, 2/34846/12-5-2017 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 

(Μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη Μαρίας η οποία δήλωσε παρούσα) 

 

 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: 

 

 Την διάθεση Πίστωσης και Ανάληψης Υποχρέωσης, στον Κ.Α 70-8121.0001, ποσού  

3.227,41€ προκειμένου για την ολική εξόφληση του τιμολογίου με αριθ. 04584/29-12-2016 

της Εταιρίας  ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ε.- ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Π.-ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΕΑΕ. 

 Διάθεσης Πίστωσης και Ανάληψης Υποχρέωσης, στον Κ.Α 10-8113.0001, ποσού 129,60€ 

προκειμένου για την διόρθωση και την ολική εξόφληση των τιμολογίων 497/1-12-2016, 

496/1-12-2016 και 461/4-10-2016 της Εταιρίας ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε-ΖLIFT. 

 
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΠΟΣΟΥ 

 

ΚΑ 

ΠΟΣΟ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

40-8323.0001 -31.424,19 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 

ΑΡ. 

ΤΙΜΟΛ. 
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΚΑΟΥΧΟΣ ΑΦΜ ΠΟΣΟ 

 

Κ.Α 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

18 2/11/2012 ΛΕΓΑΚΗΣ  ΜΑΡΚΟΣ 005869070 31.424,19 40-8323.0001 

Εξόφληση 2
ου

 

λογαριασμού της 

Μελέτης 

Τοπογράφηση – 

Κτηματογράφηση 

Πολεοδομική 

μελέτη – Πράξη 

εφαρμογής 

Οικισμού 

Καλυθιών Ν. Ρόδου 

. 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  

ΚΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

40-8123.0001 31.424,19 

   

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΑΡ. 

ΤΙΜΟΛ. 
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΚΑΟΥΧΟΣ ΑΦΜ ΠΟΣΟ 

 

Κ.Α 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

18 2/11/2012 ΛΕΓΑΚΗΣ  ΜΑΡΚΟΣ 005869070 31.424,19 40-8123.0001 

Εξόφληση 2
ου

 

λογαριασμού της 

Μελέτης Τοπογράφηση 

– Κτηματογράφηση 

Πολεοδομική μελέτη – 

Πράξη εφαρμογής 

Οικισμού Καλυθιών Ν. 

Ρόδου . 

 

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 
ΑΡ. 

ΠΑΡΑΣΤ. 
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΚΑΟΥΧΟΣ ΑΦΜ Κ.Α ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

345/2015 30-10-2015 

ΚΟΥΤΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ  058186450 40-8323.0001 7.646,40 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ 

  

ΚΟΥΤΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ  058186450 00-6492.0001 400,00 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

 

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 2o  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                              Απόφ. Αρ. 239/2017 (Α.Δ.Α: 7Ι5ΔΩ1Ρ-15Ο)   

Έγκριση 1
ου

 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥH-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 
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(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/33418/08-05-2017) 

 

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

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» μέσω της οποίας  

διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό (25/04/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/33418/08-05-2017, ως κατωτέρω: 

 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1

ου
 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «EΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 

Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «EΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ », σύμφωνα με τον Ν.4412//2016 από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός 

μειοδότης είναι η εταιρία «Τσακίρης Ε.Ε» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : 63,00% 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ : 63,00% 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : 63,00% 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ : 63,00% 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  64,00% 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  64,00% 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  64,00% 

και ποσό προσφοράς 335.429,45 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 63,674%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 246.978,05 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 44.456,05 

Σύνολο Ι : 291.434,10 

Απρόβλεπτα 15% : 43.715,12 

Αναθεώρηση : 280,23 

Σύνολο ΙΙ : 335.429,45 

 

 Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «Τσακίρης Ε.Ε», σύμφωνα με τα οριζόμενα 

του Ν. 4412/2016». 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού  κ. Χατζή Αναστασίας) 

 

«1
Ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  “προσφορά με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης” ( Ν. 4412/2016  ) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο: «Επισκευή – συντήρηση 

σχολικών κτιρίων», Προϋπ: 1.145.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α). 

 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Τρίτη 25 του μηνός 

Απριλίου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ.,(σύμφωνα με την υπ’αρ. 16/21700/24-03-2017, ΑΔΑ: 

Ω3Μ0Ω1Ρ-Ο68, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος   

2) Σίντου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.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’ αριθμ. 55/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι όροι 
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Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 91/ 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: «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων», Προϋπ: 

1.145.000,00 € (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:  

   

 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 

 

και παρέδωσαν τον φάκελο προσφοράς συνοδευόμενο από αίτηση υποβολής προσφοράς,  πάνω στον οποίο 

ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως και  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 δώδεκα (12) προσφορές οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι, ταξινομημένοι κατά 

ώρα κατάθεσης η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

 

 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α-ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε 

 MA.CON.STRUCTION A.E 

 ΟΔΕΥΣΗΣ Α.Ε 

  Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ATΕ 

 P&C DEVELOPMENT S.A 

 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

 ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΗΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε 

 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. – ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε. 

 ΤΣΑΚΙΡΗ Ε.Ε.  

 ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

 VAST-MAKE I.K.E. 

 

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε, η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  προσφοράς κατά σειρά επιδόσεως, 

μονοέγραψε 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 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 μονοέγραψε σε κάθε σελίδα, 

ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και  καταχώρησε όλες τις υποβληθείσες 

οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε πίνακα  , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του πρακτικού. 

Στο στάδιο αυτό παραδόθηκε ενώπιων της  Επιτροπής από  το πρωτόκολλο της υπηρεσίας ο φάκελος 

του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ. Η προφορά του εν λόγω 

οικονομικού φορέα απορρίφτηκε ως εκπρόθεσμη με χρόνο παράδοσης 10:22 π.μ . 
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      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 Έντύπου 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. 

Στο σημείο αυτό αποκλείστηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα  VAST – MAKE I.KE 

λόγω συμπλήρωσης μη ομαλού ποσοστού προσφοράς στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Μετά η  επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας, 

έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ.  

 

Στο σημείο αυτό αποκλείστηκαν οι προσφορές των εταιριών: 

 

  ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α-ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε, ΟΔΕΥΣΗΣ Α.Ε,  P&C DEVELOPMENT S.A , διότι δεν 

συμπληρώθηκαν η Κατηγορία και η Τάξη Πτυχίου του οικονομικού φορέα (άρθρο 4.1 της διακήρυξης 

παραπομπή 15 της διακήρυξης) στο ΤΕΥΔ ¨Μέρος II:Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα ¨   

ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. – ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε. διότι δεν συμπληρώθηκε στο τελευταίο πεδίο του τμήματος Γ η 

επιλογή  με ναι ή όχι  στη σελ.13 του ΤΕΥΔ ¨Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού¨  

MA.CON.STRUCTION A.E   στο ΤΕΥΔ ¨ Μέρος VI :ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ δεν αναφέρεται ο τίτλος του 

έργου. 

       Κατόπιν η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση και προέβη στη διαβίβαση στοιχείων των εγγυητικών 

επιστολών που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 17/21-9-2010 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, στους φορείς έκδοσής τους για έλεγχο της γνησιότητάς 

τους. Με τα υπ’αρ. 16/30184/26-04-2017, υπ’αρ. 16/30195/26-04-2017 και υπ’αρ. 16/30201/26-04-2017  

έγγραφα της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού  ζητήθηκε από τα αντίστοιχα  αρμόδια γραφεία ΕΤΑΑ 

/ΤΜΕΔΕ Ρόδου, Αγρινίου και Βέροιας ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των 

διαγωνιζομένων. Για τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής οι οποίες εκδόθηκαν από ΤΜΕΔΕ Αθήνας, 

χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από το www.tsmede.gr ώστε να επαληθευτεί η 

εγκυρότητα τους.   

Η απάντηση του ταμείου της Ρόδου  μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 27-04-2017 (το υπ’αρ. 169/26-04-

2017 έγγραφό τους), του ταμείου Βέροιας με ΦΑΞ στις 26-04-2017 (το υπ’αρ. 166/26-04-2017 έγγραφό 

τους), ενώ χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική υπηρεσίας επαληθεύσαμε τις εγγυητικές επιστολές που είχαν 

εκδοθεί στην Αθήνα στις 26/04/2017. Στις 05/05/2017 επιβεβαιώθηκε με ΦΑΞ (το υπ’αρ. 121/26-04-2017 

έγγραφό τους) η γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής από το ΤΜΕΔΕ Αγρινίου, οπότε και ολοκληρώθηκε 

η συνεδρίαση.  

   

  Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά 

της  εργοληπτικής επιχείρησης « Τσακίρης Ε.Ε» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  63% , ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 63%, ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 63%, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 63%, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 64%, ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 64%, 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 64% και ποσό προσφοράς 291.434,10 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ 

(χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  63,674 %. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού) 

 

 

 

 

http://www.tsmede.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
Α/Α Επωνυμία Οικονομικού   

Φορέα 

Τάξη  

Κατηγορία  

Οικοδομικών 

Νόμιμος  

Εκπρόσωπος 

Εγγυητική 

Επιστολή 

Έκπτωση % 

1 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 2η 

 

ΛΥΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

ΑΗ 955212 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ     

 60896 

48,580 

2 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 2η 

 

ΜΑΚΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ  

Α.Α 802498 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 

60844 

23,321 

3 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε 2η 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΑΒ 947299 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 

 60870 

45,763 

4 ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 4η ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

Χ 825971 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 

 60893 

42,132 

5 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α.- ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε  - ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΜΕΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

75858 

32,575 

6 MA.CON.STRUCTION A.E 3η ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑΣ 

1724823 

50,586 

7 ΟΔΕΥΣΗΣ Α.Ε - ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑΣ 

1724653 

46,630 

8 Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  3η ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΜΕΔΕ  ΒΕΡΟΙΑΣ 

40587 

48,000 

9 P&C DEVELOPMENT S.A - ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑΣ 

1725073 

29,219 

10 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 2η ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΜΕΔΕ  ΡΟΔΟΥ 

60865 

51,327 

11 ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3η ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑΣ 

1724724 

51,377 

12 Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε 2η ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑΣ 

1724862 

49,737 

13 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ- ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε 2η ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΥ 

60852 

40,094 

14 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε 2η ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 

60822 

63,674 

15 ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 2η ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 

60772 

46,257 

16 VAST- MAKE IKE 2η ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΜΕΔΕ  ΡΟΔΟΥ 

60826 

51,079 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ 

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α 
προσέλε

υσης 
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΜΕΣΗ    

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 14 ΤΣΑΚΙΡΙΣ Ε.Ε 63,674 

2 11 ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 51,377 

3 10 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 51,327 

4 12 Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε 49,737 

5 1 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 48,580 

6 8  Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ATΕ 48,000 

7 15 ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 46,257 

8 3 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε       45,763 

9 4 ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 42,132 

10 2 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 23,321 
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Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/33418/08.05.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«Επισκευή –Συντήρηση σχολικών κτιρίων» μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό 

του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη,  

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

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

 Την με αριθ. 91/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι 

όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στον μειοδότρια εταιρεία 

με την επωνυμία  «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : 63,00% 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ : 63,00% 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : 63,00% 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ : 63,00% 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  64,00% 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  64,00% 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  64,00% 

και ποσό προσφοράς 335.429,45 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 63,674%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 246.978,05 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 44.456,05 

Σύνολο Ι : 291.434,10 

Απρόβλεπτα 15% : 43.715,12 

Αναθεώρηση : 280,23 

Σύνολο ΙΙ : 335.429,45 

 
 

 

ΘΕΜΑ 3o  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                Απόφ. Αρ. 240/2017 (Α.Δ.Α: ΩΓΚΔΩ1Ρ-2ΜΔ)   

Έγκριση 1
ου

 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/33166/08-05-2017) 

 

Ο ίδιος, (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)» μέσω της 
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οποίας  διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό (04/05/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/33166/08-05-2017, ως κατωτέρω: 

 
«ΘΕΜΑ : Έγκριση 1

ου
 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ ΑΠΟ 

ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» 

 

Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ ΑΠΟ 

ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)», 
σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρία 

«ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 

: 

: 

57,00% 

58,00% 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ : 59,00% 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ : 59,00% 

   

και ποσό προσφοράς 64.288,99 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 58,846 %. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 47.196,89 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 8.495,44 

Σύνολο Ι : 55.692,33 

Απρόβλεπτα 15% : 8.353,85 

Αναθεώρηση : 242,81 

Σύνολο ΙΙ : 64.288,99 

  

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την ανάθεση 

της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με 

τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016». 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού  κ. Νικολάκη Μιχαλίτσας) 

 

«1
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, 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: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ 

(Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)», Προϋπ: 193.720,00 €(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 

 

   Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Πέμπτη 04 του μηνός 

Μαΐου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/21997/27-03-2017 , ΑΔΑ: 

Ω5ΘΚΩ1Ρ-Ρ22, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος οριζόμενη η 

επόμενη κατά σειρά τακτικό μέλος λόγω απουσίας της Προέδρου Ζανεττούλλη Στεργούλα.    

2) Γερακιός Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

3) Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως  μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα 

με την Υπ’ Αριθμ. 51/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι όροι 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 119/ 24-3-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα 

γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών), 

για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ 

ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)», Προϋπ.: 193.720,00 

€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και προβήκαμε στη διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  
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    Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι παρακάτω 

διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής τους σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης:  

14. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

15. ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

16. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

17. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΡΚΙΔΑΣ 

18. ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. – ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε 

19. ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.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 τη διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη διακοπή 

προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, η πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών, έπειτα από 

προειδοποίηση ολίγων λεπτών. 

     Στη συνέχεια η 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: 

28. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 

29. P & C DEVELOPMENT S.A. 

30. ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

31. ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

32. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

33. VAST MAKE I.K.E. 

34. ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  προσφοράς κατά 

σειρά επιδόσεως, μονοέγραψε 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 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 μονοέγραψε 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. 

      Στη συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 

των  ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα 

αθροίσματα , τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και 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. 

Στη συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη 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. 

Στο σημείο αυτό όλες οι προσφορές των οικονομικών φορέων έγιναν δεκτές. 
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Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της 

εργοληπτικής εταιρίας «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  57% , ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 58%, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 59%, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 59% και ποσό 

προσφοράς 55.692,33 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι 

μέση έκπτωση  58,846 %. 

Με το υπ’αρ. 16/32497/04-05-2017 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το 

αρμόδιο γραφείο ΕΤΑΑ /ΤΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των 

συμμετεχόντων. Για τις δύο εγγυητικές επιστολές συμμετοχής οι οποίες εκδόθηκαν από ΤΜΕΔΕ Αθήνας, 

χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από το www.tsmede.gr ώστε να επαληθευτεί η 

εγκυρότητα τους και πήραν αρ. πρωτ. 16/32488/04-05-2017 και 16/32489/04-05-2017 αντίστοιχα.   

Η απάντηση του ταμείου της Ρόδου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις  04 -05-2017 με αρ. πρωτ. 

16/32553/04-05-2017 (το υπ’ αρ. 190/04-05-2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου) που μας βεβαιώνουν την 

γνησιότητα των εγγυητικών, ενώ χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική υπηρεσία επαληθεύσαμε τις εγγυητικές 

επιστολές που είχαν εκδοθεί στην Αθήνα, οπότε σήμερα   04 /05/2017 η επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό 

της.» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού) 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ 

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ    

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 79.718,35 58,846% 

2 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 80.107,65 58,645% 

3 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. - ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 91.340,88 52,846% 

4 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 98.558,23 49,120% 

5 ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 104.602,80 46,000% 

6 VAST MAKE Ι.Κ.Ε. 106.138,12 45,207% 

7 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 108.303,16 44,090% 

8 P & C DEVELOPMENT S.A. 113.737,62 41,284% 

9 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 115.318,46 40,468% 

10 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 122.703,96 36,655% 

11 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΡΚΙΔΑΣ 124.738,46 35,605% 

12 ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 135.596,24 30,000% 

13 ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 145.281,70 25,000% 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/33166/08.05.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιρλανδική διάβαση Κολυμπίων έως ξεν/χείο Λεβάντε (Δ.Ε. 

Αφάντου)» μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό του διαγωνισμού για την 

ανάδειξη προσωρινού μειοδότη,  

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

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

http://www.tsmede.gr/
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 Την με αριθ. 119/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι 

όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)», 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία 

με την επωνυμία  «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 

: 

: 

57,00% 

58,00% 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ : 59,00% 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ : 59,00% 

   

και ποσό προσφοράς 64.288,99 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 58,846 %. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών : 47.196,89 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 8.495,44 

Σύνολο Ι : 55.692,33 

Απρόβλεπτα 15% : 8.353,85 

Αναθεώρηση : 242,81 

Σύνολο ΙΙ : 64.288,99 

 

 

 
 

ΘΕΜΑ 4o  (Εκτός ημερ. διάταξης)        Απόφ. Αρ. Ορθή Επανάληψη 241/2017 (Α.Δ.Α: ΩΤ3ΓΩ1Ρ-Δ66)   

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ 

ΠΟΛΗ», προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

  

(Εισήγηση Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων με αρ. πρωτ. 2/33555/09-05-2017) 

 

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

Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων με αρ. πρωτ. 2/33555/09-05-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου  του έργου 

: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤHN  ΜΕΣ. ΠΟΛΗ»    

 

   Το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤHN  ΜΕΣ. 

ΠΟΛΗ»  προϋπολογισμού 74.400,00         ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αφορά στην 

επισκευή,  αποκατάσταση  βλαβών, συντήρηση  των ακινήτων στα οποία λειτουργούν υπηρεσίες 

του Δήμου Ρόδου όπως ΚΑΠΗ στην οδό Μίνωος , Δημοτικό Ιατρείο και Βοήθεια στο  Σπίτι στην 

οδό Γαβαλά, ΚΕΠ στην οδό Ταυρίσκου, Κατάλυμα Ιταλίας κλπ.   

Οι εργασίες περιλαμβάνουν συντηρήσεις κουφωμάτων ,επιχρισμάτων, λιθοδομών, μονώσεων, 

χώρων υγιεινής , χρωματισμών κλπ.   
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  Το εν λόγω έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα   και στον Προϋπολογισμό του 

2017 στον Κ.Α. 70.7331.0008, με πίστωση   50.000,00  ευρώ για το έτος 2017 και με 

χρηματοδότηση από την ΣΑΤΑ. 

   Με την υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου 

και ο τρόπος εκτέλεσης του με εργολαβία μετά από συνοπτικό  διαγωνισμό.  

   Μετά τα παραπάνω και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 1.125/12-5-2017 και ΑΔΑ: 7ΓΔΜΩ1Ρ-

ΣΘ7 σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης,  ποσού 50.000,00  ευρώ  και έχοντας υπόψη την 

παρ. 1
Ε
) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ζητείται: 

   Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του 

έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤHN  ΜΕΣ. 

ΠΟΛΗ», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού κατ’ εφαρμογή 

των προτύπων τευχών διακηρύξεων της με αριθμό 182/2016 (ΦΕΚ/Β/4269/30-12-2016) απόφασης 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.              

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. 

Παρασκευοπούλου Άννας και του Αντιδημάρχου Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. 

Χατζηϊωάννου Ελευθερίου) 

 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για τους όρους διακήρυξης του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤHN  ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ 

ΠΟΛΗ» αναλυτικά, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/33555/09-05-2017 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 

Μνημείων Δήμου Ρόδου, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  

       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤHN  ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ 

ΠΟΛΗ» εκτιμώμενης αξίας 74.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ. ως κατωτέρω: 

 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ  

 
clix

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ 

ΠΟΛΗ 

 

Εκτιμώμενης αξίας  60.000,00 Ευρώ 

(74.400,00 συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.) 
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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. 

 
1.1  Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

clx
 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

Οδός  : ΙΠΠΟΤΩΝ 4 

Ταχ.Κωδ. : 85131 

Τηλ. : 22410 36570, 74314 

Telefax : 2241036550 

E-mail : rho-med@otenet.gr 

Πληροφορίες:  : B. Θεοχαρίδη 

 

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 ΜΕΣΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην ΡΟΔΟ, οδός ΙΠΠΟΤΩΝ 4  την……………. Ημέρα…….   και 

ώρα……….      από την Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. 

 

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, 
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ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

ιδ) ............................
clxi

 

2.2 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής 

τους, που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ, 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 ……………………. . Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με 

δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία 

και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την 

αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της 

ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω 

των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να 

φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο
clxii

 
clxiii

. 
  
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......
clxiv

οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους 

τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο 

στις …/…/…
clxv

 

Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) 

με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 

αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 

(Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΡΟΔΟΣ 85131). Σε περίπτωση 

ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 

δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει 

τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 

περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην 

άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 

κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ….. 

για το έργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΣΤΗΝ  

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ρόδου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
clxvi

 
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 
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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,
clxvii

 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 

στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η 

προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή 

που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
.
 

3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - 

Σύναψη σύμβασης- Ενστάσεις 
 

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 
clxviii

, ο εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπος, καθώς και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
clxix

 .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.  
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δ) Στη συνέχεια
clxx

, 
clxxi

 η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και 

αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. 

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η 

μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα 

κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα 

μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 

της παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού 

των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) 

πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις 

επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα 

και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον 

πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 

εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής 

συμπλήρωσης και υποβολής τους. 

στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, 

επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής 

επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον 

αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.  

ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή 

τη ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει
clxxii

.  

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,
clxxiii

 τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 

23.2-23.10 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, 

εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο 

φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

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

συμπληρώσει εντός πέντε 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. 

i. 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  

ii. αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

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, 
clxxiv

 

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 

της παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του 

άρθρου 22, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  (αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για 

τη ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της  Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  (τόπος)  εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που 

κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. 
clxxv

 

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) 
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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.). 

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. 
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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», 
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 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

(εφόσον απαιτείται) 

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
clxxvi

 

 - 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 ).
clxxvii

 

7.2 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
clxxviii

, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., 

Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει 

προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο 

κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο 

εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ  
clxxix

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
clxxx

 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. 



410 

 

 

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103  του ν. 

4412/2016. 

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Απόφαση με αρ. πρωτ. 1.125/12-5-2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης 

πίστωσης για το οικονομικό έτος 2017 και με αρ.  Α/…………..  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 ).
clxxxi

 

 

 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Τίτλος του έργου 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ 

ΠΟΛΗ»  

  

7.9 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  60.000,00€ προ ΦΠΑ Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 44.199,00€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.955,82€ 

Απρόβλεπτα
clxxxii

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

7.823,22 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016.
clxxxiii

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 21,96€ σύμφωνα με το 

άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

7.10 Τόπος εκτέλεσης του έργου  

            Ο τόπος εκτέλεσης είναι:  Δ.Κ. ΡΟΔΟΥ 

11.3 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και οι εργασίες είναι: 

α) Καθαιρέσεις, Μεταφορές 

β) Σκυροδέματα 

γ) Μονώσεις 

δ) Επιχρίσματα,- Αρμολογήματα 

ε) Ξυλουργικά-Μεταλλικά 

     στ) Χρωματισμοί 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
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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 εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του 

τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο 

ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, 

προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα ημέρες 270 ημέρες από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης
clxxxiv

.  

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. 
clxxxv

 

  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
clxxxvi

 

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  
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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση  από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 

του ν. 

4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 

1.190,00ευρώ. 
clxxxvii

 

 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.  

 

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 

...................., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν 

τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 

τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου,  μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

  

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 .  
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Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
clxxxviii

 

16.1 ΔΕΝ 
clxxxix

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ………………….
cxc

 

 

 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  

..........................................
cxci

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 

λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   
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Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
cxcii

ορίζεται η ……………..……, 

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
cxciii

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 

 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο 

οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και 

πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
21. 1  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
cxciv

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.
cxcv,

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 

άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει 

να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την 

ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
cxcvi

 

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.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 



415 

 

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. 
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) 

και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, 

αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά 

κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 

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

την εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

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

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

(διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:cxcvii                 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην 

αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει 

αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 

πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 

προηγούμενων παραγράφων.  

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 4 
cxcviii

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 
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φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 

απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 

μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 

74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  

οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
cxcix

 

(α)  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. υποχρεούνται να εφαρμόζουν το 

άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008 (ανεκτέλεστο) και τις απαιτήσεις οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
cc

 

(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 χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και 

αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 
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χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα).  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 

 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Δ 

της παρούσας. 

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 

περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  για κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 

και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το 

άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν 

προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία 

έκδοσης εντός  3 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της 

πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, 

πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός  1 μήνα που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής 

των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.
cci

 

 

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 
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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)
ccii 

σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) 

για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που 

είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν 

έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η 

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) 

για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν 

υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 

φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) 

για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη 

του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της 

προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της 

εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν 

υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν 

προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας. 
.
 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή 

εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι 
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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 

Μ.Ε.ΕΠ
cciii

 στην Α1, τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
.
  

 

(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 
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δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 

ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή και στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

(i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας καθώς 

και  υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος  των εργολαβικών συμβάσεων 

 συνοδευόμενη από (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των 

 αρμοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε 

αυτοτελώς  είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας 

 δημοπράτησης το έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008). 

 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή και στα Νομαρχιακά 

Μητρώα. 

  (i) για το 22. Δ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας  

   

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 

πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται 

από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και 

στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν  ως 

δικαιολογητικά τα αναφερόμενα στο Μέρος IΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ («Αποδεικτικά μέσα για 

τα κριτήρια επιλογής») του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016
cciv

 
 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να 

προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 

και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 

αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο 

νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 

διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος, 
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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 
ccv

: 

- 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. 
ccvi

 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
ccvii

 

- 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).
ccviii

 

 

- 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, 
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ο προσφέρων προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για 

τα στελέχη αυτά.  

 

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ 
  

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την 

προσκόμιση σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  

 

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

 (β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα:  

 - α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ( στο μέρος IV ο οικονομικός 

φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την  ενότητα α:γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια 

επιλογής  χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του μέρους IV). 

 

- β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν
 
από την 

αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  της παρούσας.  

 

Επισημαίνεται ότι:  
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα 

επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην 

περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. 

(β) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.  

β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 

αριθμητικής. 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς 

(πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής 

τιμής ή λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

 

24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, 

σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών 

φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους 

δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 

25.4. Η αναθέτουσα αρχή  

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας 

για τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 

αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 

την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 

αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του 

ν. 4412/2016. 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 

242/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ. 216/2017 (ΑΔΑ: 735ΜΩ1Ρ-6ΝΔ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση 

ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 70-7331.0008, 

που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς 

προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 

 

 

ΘΕΜΑ 5o  (Εκτός ημερ. διάταξης)     Απόφ. Αρ.Ορθή Επαν.242/2017 (Α.Δ.Α: 7ΜΚΠΩ1Ρ-9ΟΦ)   

Kατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

  

(Εισήγηση Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων με αρ. πρωτ. 2/33570/09-05-2017) 

 

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

Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων με αρ. πρωτ. 2/33570/09-05-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου  του έργου: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ  

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ»    

   Το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ  ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ»  προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α., αφορά στην επισκευή,  αποκατάσταση  βλαβών, συντήρηση  των ακινήτων στα οποία 

λειτουργούν υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου  κτίριο Δημοτικής  Κοινότητας και ΚΕΠ στην Ε. Μπέβιν, 
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το κτίριο της οδού Πίνδου, κτίρια στην πλατεία Κουντουριώτη, κτίριο στο φυτώριο  στον Λόφο 

Ακροπόλεως κλπ.  

Οι εργασίες περιλαμβάνουν συντηρήσεις κουφωμάτων, επιχρισμάτων, λιθοδομών, μονώσεων, 

χώρων υγιεινής, χρωματισμών κλπ.   

  Το εν λόγω έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα   και στον Προϋπολογισμό του 

2017 στον Κ.Α. 30.7331.0024 , με πίστωση   50.000  ευρώ για το έτος 2017 και με χρηματοδότηση 

από την ΣΑΤΑ. 

   Με την υπ’ αριθμ. 609/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η μελέτη και τα 

τεύχη δημοπράτησης του έργου και ο τρόπος εκτέλεσης του με εργολαβία μετά από συνοπτικό  

διαγωνισμό.  

   Μετά τα παραπάνω και ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1.126./12-5-2017 και ΑΔΑ: 7ΧΖΣΩ1Ρ-

ΙΕ7 σχετική πρόταση ανάληψης υποχρέωσης,  ποσού 50.000  ευρώ  και έχοντας υπόψη την παρ. 1
Ε
) 

του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ζητείται: 

   Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του 

έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισμού κατ’ εφαρμογή των προτύπων τευχών διακηρύξεων της με αριθμό 182/2016 

(ΦΕΚ/Β/4269/30-12-2016) απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».           

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. 

Παρασκευοπούλου Άννας και του Αντιδημάρχου Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. 

Χατζηϊωάννου Ελευθερίου) 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για τους όρους διακήρυξης του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ  ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΗΣ» αναλυτικά, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/33570/09-05-2017 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 

Μνημείων Δήμου Ρόδου, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  

       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ  ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 74.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ. ως κατωτέρω: 

 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ  

 
ccix

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΗΣ 
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Εκτιμώμενης αξίας  60.000,00 Ευρώ 

(74.400,00 συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.) 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της 

παρούσας και 

καλεί 
 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 

αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

 
1.1  Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

ccx
 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

Οδός  : ΙΠΠΟΤΩΝ 4 

Ταχ.Κωδ. : 85131 

Τηλ. : 22410 36570, 74314 

Telefax : 2241036550 

E-mail : rho-med@otenet.gr 

Πληροφορίες:  : B. Θεοχαρίδη 

 

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 ΜΕΣΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην ΡΟΔΟ, οδός ΙΠΠΟΤΩΝ 4  την……………. Ημέρα…….   και 

ώρα……….      από την Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. 

 
1.7 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, 
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ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

ιδ) ............................
ccxi

 

2.2 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής 

τους, που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ, 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 ……………………. . Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με 

δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω  στοιχεία 

και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την 

αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της 

ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω 

των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να 

φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο
ccxii

 
ccxiii

. 
  
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......
ccxiv

οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους 

τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο 

στις …/…/…
ccxv

 

Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα 

αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση : 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΡΟΔΟΣ 85131). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο 

πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο 

της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του 

διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για 

τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 

καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 

ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ….. 

για το έργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΕΚΤΟΣ  

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ρόδου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
ccxvi

 
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 . 
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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,
ccxvii

 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 

στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η 

προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή 

που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
.
 

3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - 

Σύναψη σύμβασης- Ενστάσεις 

4.2 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 
ccxviii

, ο εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπος, καθώς και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ccxix

 .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
ccxx

, 
ccxxi

 η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και 

αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. 
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Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η 

μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα 

κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα 

μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 

της παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού 

των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) 

πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις 

επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα 

και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον 

πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 

εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής 

συμπλήρωσης και υποβολής τους. 

στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, 

επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής 

επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον 

αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.  

ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή 

τη ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει
ccxxii

.  

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 άρθρο 

23.2-23.10 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, 

εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 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 
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αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 

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

iv. 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  

v. αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

vi. 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, 
ccxxiv

 

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 

της παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του 

άρθρου 22, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  (αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για 

τη ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της  Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  (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.           
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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.). 

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.  
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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 

7.4 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται 

οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  

ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

(ΚΔΕ),  

 - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του 

Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον 

απαιτείται) 

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
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 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 



433 

 

 - 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 ).
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7.5 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

7.6 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
ccxxviii

, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων 

ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να 

περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ  
ccxxix

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
ccxxx

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 

της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.   

 

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. 

καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  

  

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο 

της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103  του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

 

Απόφαση με αρ. πρωτ. 1.126/12-5-2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 

οικονομικό έτος 2017 και με αρ.  Α/…………..  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 ).
ccxxxi

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
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Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  

Τίτλος του έργου 

 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ 

ΠΟΛΗ» 
  

7.11 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  60.000,00€ προ ΦΠΑ Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 44.177,60€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.951,97€ 

Απρόβλεπτα
ccxxxii

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

7.819,44 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016.
ccxxxiii

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 21,96€ σύμφωνα με το 

άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 

7.12 Τόπος εκτέλεσης του έργου  

            Ο τόπος εκτέλεσης είναι:  Δ.Κ. ΡΟΔΟΥ 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και οι εργασίες είναι: 

α) Καθαιρέσεις, Μεταφορές 

β) Σκυροδέματα 

γ) Μονώσεις 

δ) Επιχρίσματα - Αρμολογήματα 

ε) Ξυλουργικά-Μεταλλικά 

     στ) Χρωματισμοί 

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 
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ομάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 

μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και 

απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε 

περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα 

υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 

Ομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του 

τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο 

ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, 

προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα ημέρες 270 ημέρες από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης
ccxxxiv

.  

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. 
ccxxxv

 

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
ccxxxvi

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 
του ν. 4412/2016, 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00ευρώ. 
ccxxxvii

 

 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,  
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 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.  

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι .... ................, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 

προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 . 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
ccxxxviii

 

16.1 ΔΕΝ 
ccxxxix

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ………………….
ccxl

 

 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.  
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17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

..........................................
ccxli

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 

τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
ccxlii

ορίζεται η ……………..……, 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
ccxliii

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 

 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν 

αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια 

επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 

σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
ccxliv

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 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
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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.
ccxlv,

 

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που 

να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
ccxlvi

 

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 
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αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά κατ’ 

ελάχιστον τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

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

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

νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους. 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:ccxlvii                 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

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

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 

βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση 

ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 

πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 

προηγούμενων παραγράφων.  

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 4 
ccxlviii

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 
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αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 

απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 

μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 

74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  

οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
ccxlix

 

(α)  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. υποχρεούνται να εφαρμόζουν το 

άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008 (ανεκτέλεστο) και τις απαιτήσεις οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
ccl

 

(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 χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και 

αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 
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χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα).  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Δ 

της παρούσας. 

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 

περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  για κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 

και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το 

άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν 

προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία 

έκδοσης εντός  3 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της 

πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, 

πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός  1 μήνα που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής 

των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.
ccli

 

 

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 
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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)
cclii 

σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) 

για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που 

είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν 

έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η 

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) 

για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν 

υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 

φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) 

για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη 

του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της 

προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της 

εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν 

υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν 

προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας. 
.
 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή 

εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι 

δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός 
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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 

Μ.Ε.ΕΠ
ccliii

 στην Α1, τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
.
  

 

(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 
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εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή και στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

(i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας καθώς 

και  υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος  των εργολαβικών συμβάσεων 

 συνοδευόμενη από (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των 

 αρμοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε 

αυτοτελώς  είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας 

 δημοπράτησης το έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008). 

 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή και στα Νομαρχιακά 

Μητρώα. 

  (i) για το 22. Δ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας  

   

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 

πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται 

από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και 

στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν  ως 

δικαιολογητικά τα αναφερόμενα στο Μέρος IΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ («Αποδεικτικά μέσα για 

τα κριτήρια επιλογής») του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016
ccliv

 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να 

προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 

και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 

αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο 

νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 

διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 
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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 
cclv

: 

- 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. 
cclvi

 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
cclvii

 

- 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).
cclviii

 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το 

σχετικό δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι 

τα στελέχη του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, 

ο προσφέρων προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για 

τα στελέχη αυτά.  

 

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ 
 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την 

προσκόμιση σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  
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Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

 (β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα:  

 - α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ( στο μέρος IV ο οικονομικός 

φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την  ενότητα α:γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια 

επιλογής  χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του μέρους IV). 

 

- β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν
 
από την 

αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  της παρούσας.  

 

Επισημαίνεται ότι:  
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα 

επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην 

περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. 

(β) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.  

β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 

αριθμητικής. 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς 

(πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής 

τιμής ή λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

 

24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, 

σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών 

φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους 

δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 

25.4. Η αναθέτουσα αρχή  
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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. 

243/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ. 216/2017 (ΑΔΑ: 735ΜΩ1Ρ-6ΝΔ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση 

ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 30-7331.0024, 

που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς 

προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 

 
 

 

ΘΕΜΑ 6o  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                  Απόφ. Αρ. 243/2017 (Α.Δ.Α: ΩΛΙ9Ω1Ρ-Τ0Π)   

Kατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 70.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  

 

(Εισήγηση Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων με αρ. πρωτ. 2/33565/09-05-2017) 

 

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

Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων με αρ. πρωτ. 2/33565/09-05-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου  του έργου: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ. ΠΟΛΗΣ»    
 

   Το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ. ΠΟΛΗΣ»  

προϋπολογισμού  70.000,00     ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  

αφορά στην επισκευή,  αποκατάσταση  βλαβών, συντήρηση  των οδοστρωμάτων εντός των τειχών.  

Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαιρέσεις πλακών και βοτσαλωτών, αποκατάσταση υποστρώματος, 

επανατοποθέτηση ή τοποθέτηση νέων πλακών και βότσαλων, αρμολογήματα    κλπ 

  Το εν λόγω έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα   και στον Προϋπολογισμό του 

2017 στον Κ.Α. 70.7323.0003, με πίστωση   70.000  ευρώ για το έτος 2017 και με χρηματοδότηση 

από την ΣΑΤΑ. 

   Με την υπ’ αριθμ. 244/2017 και 322/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η 

μελέτη  του έργου και ο τρόπος εκτέλεσης του με εργολαβία μετά από συνοπτικό  διαγωνισμό.  

   Μετά τα παραπάνω και ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. ../..-…-2017 και ΑΔΑ/………σχετική 

πρόταση ανάληψης υποχρέωσης,  ποσού 70.000  ευρώ  και έχοντας υπόψη την παρ. 1
Ε
) του άρθρου 

72 του Ν.3852/2010 ζητείται: 

   Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του 

έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ. ΠΟΛΗΣ» , 

σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού κατ’ εφαρμογή των 
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προτύπων τευχών διακηρύξεων της με αριθμό 182/2016 (ΦΕΚ/Β/4269/30-12-2016) απόφασης της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».           

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. 

Παρασκευοπούλου Άννας και του Αντιδημάρχου Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. 

Χατζηϊωάννου Ελευθερίου) 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για τους όρους διακήρυξης του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΗΣ» αναλυτικά, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/33565/09-05-2017 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 

Μνημείων Δήμου Ρόδου, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  

       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ. ως κατωτέρω: 

 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ   

 
cclix

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ  

ΠΟΛΗΣ 

Εκτιμώμενης αξίας  56.451,82 Ευρώ 

(70.000,00 συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.) 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της 

παρούσας και καλεί, τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για 

την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

 
 1.1  Άρθρο 1   Κύριος του  Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

cclx
 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

Οδός  : ΙΠΠΟΤΩΝ 4 

Ταχ.Κωδ. : 85131 

Τηλ. : 22410 36570, 74314 

Telefax : 2241036550 

E-mail : rho-med@otenet.gr 

Πληροφορίες:  : B. Θεοχαρίδη 

 

1.2  Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3  Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  
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1.4  Προϊστάμενη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1.5  Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην ΡΟΔΟ, οδός ΙΠΠΟΤΩΝ 4  την……………. Ημέρα…….   και 

ώρα……….      από την Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. 

1.8 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) ............................
cclxi

 

2.2 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής 

τους, που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ, 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 ……………………. . Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με 

δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία 

και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την 

αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της 

ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω 

των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να 

φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο
cclxii

 
cclxiii

. 
  
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......
cclxiv

οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους 

τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο 

στις …/…/…
cclxv
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Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου  18 είτε (α) 

με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 

αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 

(Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΡΟΔΟΣ 85131). Σε περίπτωση 

ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 

δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει 

τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 

περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην 

άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 

κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ….. 

για το έργο : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΗΣ 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ρόδου  

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
cclxvi

 
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,
cclxvii

 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. 



451 

 

 

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 
cclxviii

, ο εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπος, καθώς και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
cclxix

 .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
cclxx

, 
cclxxi

 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, 
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εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής 

συμπλήρωσης και υποβολής τους. 

 

στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, 

επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής 

επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον 

αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.  

 

ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή 

τη ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει
cclxxii

.  

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,
cclxxiii

 τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της 

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

αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 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, 
cclxxiv

 

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.  
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 

της παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του 

άρθρου 22, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  (αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για 

τη ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της  Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  (τόπος)  εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που 

κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. 
cclxxv

 

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 
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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.). 

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 περισσσότερες 

γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική 

γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 

188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 

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

επικυρωμένα,  και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 

μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί 

Δικηγόρων), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

6.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 

που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης 
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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) 

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
cclxxvi

 

 - 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 
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Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων », 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).
cclxxvii

 

 

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
cclxxviii

, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., 

Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει 

προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο 

κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο 

εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ  
cclxxix

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
cclxxx

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 

4013/2011.   

 

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, 

δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 

Κύριο του Έργου. 

  

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103  του ν. 

4412/2016. 

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Απόφαση με αρ. πρωτ.: 1.132/12-5-2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 

οικονομικό έτος 2017 και με αρ.  Α/…………..  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 ).
cclxxxi

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Τίτλος του έργου 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  
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«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ  

ΠΟΛΗΣ» 

7.13 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  60.000,00€ προ ΦΠΑ Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 41.600,46€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.488,08€ 

Απρόβλεπτα
cclxxxii

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

7.363,28€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016.
cclxxxiii

 

Στο ανωτέρω ποσό ΔΕΝ προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 00,00€ σύμφωνα με το 

άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

7.14 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 Ο τόπος εκτέλεσης είναι:  Δ.Κ. ΡΟΔΟΥ 

7.15  Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και οι εργασίες είναι: 

α) Χωματουργικά, Καθαιρέσεις, Φορτοεκφορτώσεις 

β) Επιστρώσεις –Επενδύσεις  

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 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. 
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Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα ημέρες 270 ημέρες από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης
cclxxxiv

.  

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. 
cclxxxv

 

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
cclxxxvi

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 
του ν. 4412/2016, 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.129,00ευρώ. 
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 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.  

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι .... ................, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, 

να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού 

Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και 

στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. 
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 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)
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16.1 ΔΕΝ 
cclxxxix

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 

………………….
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 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  

..........................................
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Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 

τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
ccxcii

ορίζεται η ……………..……, ημέρα 

......................... Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  
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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
ccxciii

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 

 

 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν 

αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια 

επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 

σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
ccxciv

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.
ccxcv,

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που 

να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
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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 

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

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

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

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα, 

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

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

2803/2000 (Α΄ 48), 

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

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 

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

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

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

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

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

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

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

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

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά κατ’ 

ελάχιστον τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

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

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

νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους. 
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22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:ccxcvii                  

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

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

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 

βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση 

ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 

αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων.  

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 

και 4 
ccxcviii

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για 

να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία 

κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα 

μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και 

τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 

εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην 

κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
ccxcix

 

(α)  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. υποχρεούνται να εφαρμόζουν το άρθρο 20 

παρ. 4 του Ν. 3669/2008 (ανεκτέλεστο) και τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008. 
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22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
ccc

 

(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 χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς 

είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 

 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Δ της 

παρούσας. 

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  για κάθε 

φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 

της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) της 

παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 

δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός  3 μηνών που προηγούνται 

της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν 

προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός  1 μήνα που 

προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.
ccci
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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)
cccii 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται είναι  

 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον 

οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. 

Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση 

καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό 

αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική 

ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του 

ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – 

ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

(ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά 

ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που 

στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), 

που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν 
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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 Μ.Ε.ΕΠ
ccciii

 στην Α1, τάξη 

και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
.
  

 

(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. 
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23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή και στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

(i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας καθώς και 

 υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος  των εργολαβικών συμβάσεων 

 συνοδευόμενη από (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των  αρμοδίων 

υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς  είτε σε 

κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας δημοπράτησης το έργου (άρθρο 

20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008). 

 

 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή και στα Νομαρχιακά Μητρώα.  

(i) για το 22. Δ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας 

   

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τ α 

οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .  

 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν  ως δικαιολογητικά τα 

αναφερόμενα στο Μέρος IΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ («Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής») 

του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016
ccciv

 

 

 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η 

εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 

τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και 

υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 

προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως 

αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη 

λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 
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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 

cccv
: 

- 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. 
cccvi

 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
cccvii

 

- 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).
cccviii

 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του 

πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  

 

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ 
 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η 

απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση σχετικού 

συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

 (β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα:  

 - α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ( στο μέρος IV ο οικονομικός φορέας 

μπορεί να συμπληρώσει μόνο την  ενότητα α:γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής   χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του μέρους IV). 
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- β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν
 

από την 

αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  της παρούσας.  

Επισημαίνεται ότι:  
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους 

ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην περιπτ. (α) της παρ. 2 

του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 

του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.  

β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην 

εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά 

σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα 

σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει 

κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 

αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει 

την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.4. Η αναθέτουσα αρχή  

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για τους 

υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουν 

σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως 

άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα 

προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 

  

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 244 και 

322/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

216/2017 (ΑΔΑ: 735ΜΩ1Ρ-6ΝΔ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 70-7323.0003, που έχει 

επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο 

Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 

 

 

ΘΕΜΑ 7o  (Εκτός ημερ. διάταξης)    Aπόφ. Αρ. Ορθή Επαν. 244/2017 (Α.Δ.Α: 6Ο9ΘΩ1Ρ-ΚΧΚ)   

Έγκριση 1
ου

 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής 

Ενότητας Λινδίων  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/34338/10-05-2017) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού 

του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λινδίων» μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 

1
ο
 Πρακτικό (10/05/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 

16/34338/10-05-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας 

Λινδίων» 

Σας αποστέλλουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας 

Λινδίων», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρία 

«ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

Οδοστρωσία : 51,00% 

Ασφαλτικά : 55,00% 

και ποσό προσφοράς 18.883,48€ ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, πρόβλεψη 

απολογιστικών, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 54,961% Το παραπάνω ποσό αναλύεται 

ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών Σπ : 16.002,95 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 2.880,53 € 

Σύνολο ΣΔΕ : 18.883,48 € 

   

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 του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού  κ. Δράκου Αντώνη) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα «προσφορά με επί 

μέρους ποσοστά έκπτωσης» (Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ147/Α’/2016) που θα αναδείξει ανάδοχο ο οποίος θα 

εκτελέσει το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λινδίων», προϋπολογισμού 60.000,00€ (με 

απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). 

 

Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Τετάρτη, 10 του 

μηνός Μαΐου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/28221/19-04-2017, ΑΔΑ: 

ΩΣΓΡΩ1Ρ-Ι4Ο, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

 

1) Αντώνης Δράκος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος  

2) Γεώργιος Περράκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος, 

3) Αντώνης Ορφανός, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, ως μέλος 

 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμόν 89/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 118/24-3-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε 

στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου 52 και 

Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λινδίων», 
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προϋπολογισμού 60.000,00€ (με απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) και προβήκαμε στη 

διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

 Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο, προσήλθε ο παρακάτω διαγωνιζόμενος 

προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα του 

Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης:  

 

20. Γιωτόπουλος Δημήτριος (αρ. Αστ. Ταυτότητας ΑΖ947217) 

 

και παρέδωσε την προσφορά του μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται η επωνυμία του 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 τη διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη 

διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, ο πρόεδρος, έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών, κήρυξε 

την λήξη παράδοσης των προσφορών. 

  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: 

 

35. Χατζηκάλφας Νικόλαος (33054/5-5-2017, 13:34) 

36. Μαυρονικόλας Χαράλαμπος (33986/10-5-2017, 08:52) 

37. VAST – MAKE ΙΚΕ (34044/10-5-2017, 09:45) 

38. ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ (34049/10-5-2017μ 09:49) 

 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια. Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρήθηκαν 

σε κατάσταση κατά σειρά κατάθεσής τους, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος 

πρακτικού, ενώ συμπληρώθηκαν και τα στοιχεία των προσώπων που προσκόμισαν την προσφορά. Η 

επιτροπή άνοιξε τους φακέλους προσφοράς κατά σειρά επιδόσεως, μονοέγραψε και τοποθέτησε τον αύξοντα 

αριθμό επίδοσης στους φακέλους δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. Έπειτα ανοίχθηκαν οι 

φάκελοι δικαιολογητικών σύμφωνα με την σειρά προσέλευσης, τοποθετήθηκε ο αύξοντας αριθμό επίδοσης 

στα περιεχόμενα δικαιολογητικά και μονογράφηκαν ανά φύλλο.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους οικονομικών προσφορών και αφού έθεσε τον 

αύξοντα αριθμό επίδοσης της προσφοράς στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, μονοέγραψε κάθε σελίδα 

και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία ποσοστών έκπτωσης για κάθε διαγωνιζόμενο. Τα στοιχεία αυτά 

καταχωρήθηκαν στην κατάσταση του παραρτήματος Ι.  

 

Στη συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 

των ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα 

αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016. 

Δεν αποκλείστηκε κανένας υποψήφιος σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού. 

Μετά τα παραπάνω, όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές καταχωρούνται κατά σειρά 

μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό (Παράρτημα ΙΙ). 

 

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. Ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 



471 

 

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. 

Ο έλεγχος του ΤΕΥΔ συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και πληρότητα υπογραφών. Από 

τον έλεγχο συμπληρώνεται στην κατάσταση του παραρτήματος Ι, για κάθε διαγωνιζόμενο, ο αριθμός ΜΕΕΠ 

με την απαιτούμενη κατηγορία και τάξη, καθώς και τα στοιχεία της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής (ίδρυμα έκδοσης, ημερομηνία έκδοσης και διάρκειας ισχύος και το ποσό εγγύησης).  

Όσον αφορά τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, με το υπ’αρ. 16/34100/10.05.2017 

έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το αρμόδιο γραφείο ΤΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος 

γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των συμμετεχόντων.  

Η απάντηση του ΤΜΕΔΕ Ρόδου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 10/05/2017 (το υπ’ αρ. 

203/10.05.2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου) με το οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα των εγγυητικών 

επιστολών. 

Δεν αποκλείστηκε κανένας υποψήφιος μετά τον ενδελεχή έλεγχο δικαιολογητικών, ΤΕΥΔ και εγγυητικών 

επιστολών. 

 

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της 

εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ : 51,00% 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ : 55,00% 

   

και ποσό προσφοράς 18.883,48€ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, πρόβλεψη απολογιστικών, 

αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 54,961%.» 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 

 

 

α/α 

 

Επωνυμία 
Στοιχεία ταυτότητας 

εκπροσώπου 

Πτυχίο Εγγυητική συμμετοχής Προσφορά 
Σειρά 

κατάταξης Αριθμός 

ΜΕΕΠ 

Κατηγορία: Οικοδομικά 

Τάξη: Α2 και άνω  

967,75 €, 

μέχρι 10/12/2017 

Οδοστρωσια Ασφαλτικά 

Μέση Έκπτωση 

Π
ρ

ο
σ

φ
ο

ρ
ές

 μ
έσ

ω
 

π
α

ρ
ά

δ
ο

σ
η

ς 
σ

τη
ν 

επ
ιτ

ρ
ο

π
ή

 δ
ια

γω
νι

σ
μ

ο
ύ

 

1 Γιωτόπουλος Δημήτρης 
Γιωτόπουλος Δημήτρης 

ΑΖ 947217 
28786 Οδοποιία – 1η Τάξη ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 60950/26-4-2017 

40% 41% 

5 
40,99% 

Π
ρ

ο
σ

φ
ο

ρ
ές

 μ
έσ

ω
 π

ρ
ω

το
κό

λλ
ο

υ
 

2 Χατζηκάλφας Νικόλαος 33054/5-5-2017 30291 Οδοποιία – 1η Τάξη ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 60939/25-4-2017 

55% 50% 

2 
50,049% 

3 Μαυρονικόλας Χαράλαμπος 33956/10-5-2017 27158 Οδοποιία – 1η Τάξη ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 60967/2-5-2017 
41% 42% 

4 
41,99% 

4 VAST – MAKE IKE 34044/10-5-2017 29855 Οδοποιία – 2η Τάξη ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 60972/2-5-2017 

47% 48% 

3 
47,99% 

5 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ 34049/10-5-2017 29805 Οδοποιία – Α2η Τάξη ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 60982/3-5-2017 
51% 55% 

1 
54,961% 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ 18.883,48€ 54,961% 

2 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20.942,64€ 50,049% 

3 VAST MAKE IKE 21.805,95 47,99% 

4 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 24.321,55€ 41,99% 

5 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24.780,81€ 40,99% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ 18.883,48€ 54,961% 

2 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20.942,64€ 50,049% 

3 VAST MAKE IKE 21.805,95 47,99% 

4 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 24.321,55€ 41,99% 

5 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24.780,81€ 40,99% 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/34338/10.05.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λινδίων» μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό 

του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη,  

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

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

 Την με αριθ. 118/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΛΙΝΔΙΩΝ», 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία με την 

επωνυμία  «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

Οδοστρωσία : 51,00% 

Ασφαλτικά : 55,00% 

και ποσό προσφοράς 18.883,48€ ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, πρόβλεψη 

απολογιστικών, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 54,961% Το παραπάνω ποσό αναλύεται 

ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών Σπ : 16.002,95 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 2.880,53 € 

Σύνολο ΣΔΕ : 18.883,48 € 

 

 
 

ΘΕΜΑ 8o  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                  Απόφ. Αρ. 245/2017 (Α.Δ.Α: 6ΧΥΛΩ1Ρ-69Ρ)   

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση προσωρινού αποτελέσματος του δημόσιου, 

συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ», έτους 2017 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.:2/34877/12-05-

2017) 

 

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

Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/34877/12.05.2017, δια της οποίας 
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κοινοποιείται το από 09/05/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη, 

ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2017 

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για προσωρινό 

μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «φύλαξης περιοχών ΔΕ Ρόδου, 

έτους 2017». 

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

                                                      

 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

 Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «τη φύλαξη περιοχών της δε Ρόδου του Δήμου Ρόδου, 

έτους 2017 (κωδ.00/6142.0039)» 

 

Στη Ρόδο στις 09 Μαΐου 2017 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 20/2017 απόφαση της ΟΕ και η οποία απαρτίζεται 

από τους:  

 

1. Μαράκα Ελένη(πρόεδρος), υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών. 

2. Κρητικού Άννα Λαμπράκη, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3. Κακάκη Υπακοή, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

 

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της 

«φύλαξης περιοχών στη δε Ρόδου του Δήμου Ρόδου (κωδ. 00/6142.0039), έτους 2017», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 74.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 

163/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1140/2017 Απόφαση του Δημάρχου και 

στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου στις 20/04/2017 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/28400/2017. Είχε προηγηθεί έγκριση και 

διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ. Τέλος, αναρτήθηκε 

ολόκληρη η διαδικασία στο ΚΗΜΔΗΣ όπως προβλέπεται από το νόμο.  

 

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

09
η
 πρωινή στις 09/05/2017 κατέθεσαν εγκαίρως προσφορές η εταιρείες: 

1. AΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΙΚΕ ΙΕΠΥΑ 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 09/05/2017), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε το φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα. Ο συμμετέχων είχε όλα τα 

απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη. Όλα τα έγγραφα συμμετοχής 

ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφασίζει, η ανωτέρω εταιρεία να 

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

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

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

ημέρα. Οι ζητούμενες υπηρεσίες της μελέτης του διαγωνισμού για τα οποία συμμετείχε ο διαγωνιζόμενος, 

βάση των δικαιολογητικών, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσε, καλύπτουν 

κατελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκε στη μελέτη του διαγωνισμού και ως εκ τούτου η 

επιτροπή αποφασίζει ο διαγωνιζόμενος να προκριθεί στο επόμενο και τελευταίο στάδιο (άνοιγμα των 

οικονομικών προσφορών).  

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

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

περιλαμβάνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του συμμετέχοντα στον πρόχειρο συνοπτικό 

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

Η εταιρεία AΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΙΚΕ ΙΕΠΥΑ έδωσε προσφορά για όλη την ποσότητα υπηρεσιών 

του διαγωνισμού 40.461,72 ευρώ άνευ φπα. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να κάνει δεκτή στο σύνολο την προσφορά του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για τη φύλαξη από 

ιδιώτη περιοχών στη δε Ρόδου του Δήμου Ρόδου, καθώς αυτή είναι κατά είδος, αλλά και στο σύνολό 

της χαμηλότερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  
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2. Σε έλεγχο που έγινε από την επιτροπή, συγκρίνοντας τη φετινή προσφορά με την περσινή σύμβαση 

του ιδίου, βλέπουμε μία αύξηση της τάξης του 1% στην ωριαία αποζημίωση. Ζητήθηκαν επιπλέον 

διευκρινήσεις από την εταιρεία, οι οποίες κρίθηκαν επαρκής. 

3. Να ανακηρύξει προσωρινό μειοδότη και να κατακυρώσει προσωρινά το σύνολο της προμήθειας στην 

εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΙΚΕ ΙΕΠΥΑ με αφμ: 997706462 με τιμές και συνολική αξία 

ως κάτωθι: 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ -ΚΟΣΤΟΣ 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ)  

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΦΥΛΑΞΗ 15 
4608+ 450= 5.058 

4,90 € 24.784,20 € 
 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 

ΦΥΛΑΞΗ 5 
768 

6,12 € 4.700,16 € 
25% 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-

ΑΡΓΙΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΦΥΛΑΞΗ 15 
936 + 72= 1.008 

8,57 € 8.638,56 € 
75% 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 

ΦΥΛΑΞΗ 5 
156 

9,80 € 1.528,80 € 
100% 

κόστος 

μισθοδοσίας- 

ασφάλισης 

   

39.651,72 €  

Διοικητικό 

κοστος 
  810,00 €  

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

  40.461,72 €  

  ΦΠΑ  24%  9.710,81 €  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

24%    50.172,53 €  

 

4. Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, όχι όμως 

λιγότερο από το 50% αυτών. 

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

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

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

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

 

(Ακολουθούν οι  υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την υπ’ αρ. 2/34877/12.05.2017, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου 

Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιείται το από 09/05/2017, Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Την υπ’ αριθμ. 163/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι του 

διαγωνισμού 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
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 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 Το Ν. 4314/2014(Α’ 265). 

 Το Ν.4270/2014(Α’ 143). 

 Το Ν.3548/2007(Α’ 68). 

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

Ν. 3536/2007. 

 Τον προϋπολογισμό του έτους 2017 στον κωδικό 00/6142.0039, σαν «Φύλαξη ΔΕ Ρόδου». 

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω υπηρεσία. 

 Τη μελέτη που μας προσκόμισε η Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης. 

 Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

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

διαγωνισμού για την «Φύλαξη περιοχών της ΔΕ Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 2017»,  

  

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

στην εταιρεία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΙΚΕ ΙΕΠΥΑ», με ΑΦΜ 997706462 με τιμές και συνολική 

αξία ως κάτωθι: 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ -ΚΟΣΤΟΣ 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ)  

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΦΥΛΑΞΗ 15 
4608+ 450= 5.058 

4,90 € 24.784,20 € 
 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 

ΦΥΛΑΞΗ 5 
768 

6,12 € 4.700,16 € 
25% 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-

ΑΡΓΙΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΦΥΛΑΞΗ 15 
936 + 72= 1.008 

8,57 € 8.638,56 € 
75% 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 

ΦΥΛΑΞΗ 5 
156 

9,80 € 1.528,80 € 
100% 

κόστος 

μισθοδοσίας- 

ασφάλισης 

   

39.651,72 €  

Διοικητικό 

κοστος 
  810,00 €  

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

  40.461,72 €  

  ΦΠΑ  24%  9.710,81 €  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 24%    50.172,53 €  

 

Γ) Εγκρίνει επιπρόσθετα τα κάτωθι: 

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

λιγότερο από το 50% αυτών. 

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

της. 
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 Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη και 

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

 Να δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας άνευ φπα. 

 
 

ΘΕΜΑ 9o  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)           Απόφ. Αρ. 246/2017 (Α.Δ.Α: Ω2Ω4Ω1Ρ-6ΦΘ)   

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση προσωρινού αποτελέσματος  του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ», έτους 2017  

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.:2/34885/12-05-

2017) 

 

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

Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/34885/12.05.2017, δια της οποίας 

κοινοποιείται το από 11/05/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη, 

ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα:  Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη, για την προμήθεια με τίτλο «Ζωοτροφές»  

 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής για 

την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για τη διεξαγωγή του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο «Ζωοτροφές».» 

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

                                                      

 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ζωοτροφών έτους 2017». 

Στη Ρόδο στις 11 Μαΐου 2017 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 20/2017 Απόφαση της ΟΕ και που απαρτίζεται 

από τους:  

1. Αφαντενό Νικόλαο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κανάκα Μανώλη ΔΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμο Αντωνάτο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στο άνοιγμα των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

μειοδότη της «προμήθειας ζωοτροφών έτους 2017 (Κ.Α. 35-6692.0002)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 

38.564,00 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 173/2017 της 

Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1238/2017 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για 

δημοσίευση σε μια τοπική εφημερίδα, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου στις 28/04/2017 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/30968/2017. Είχε προηγηθεί έγκριση και 

διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ, καθώς και έγκριση της 

προμήθειας και της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Ο.Ε. (αποφ. 168/2017, 173/2017). Τέλος, ο 

διαγωνισμός αναρτήθηκε και στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος. 

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

στις  10:00μ.μ. την 11/05/2017, απέστειλε εγκαίρως προσφορά η κάτωθι επιχείρηση: 

1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα αποσφράγισης των προσφορών και ώρα 10:00 στις 11/05/2017, η 

επιτροπή διαγωνισμού ξεκίνησε το άνοιγμα και τον έλεγχο του φακέλου προσφοράς της διαγωνιζομένης 

επιχείρηση όπου και διαπίστωσε τα κάτωθι: 

Είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη:  

Α)   Υπεύθυνες Δηλώσεις για την ισχύ της προσφοράς, την αποδοχή των όρων της διακήρυξης, και την 

ακρίβεια και αλήθεια της προσφοράς. 

 Β)  Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16.  
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Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη. 

Κατόπιν τούτου η ανωτέρω επιχείρηση προκρίθηκε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού  δηλαδή το 

άνοιγμα της  τεχνικής της προσφοράς το οποίο έγινε στις 10:15 στις 11/05/2017 όπου και  κάλυπτε πλήρως 

τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στην διακήρυξη κι επομένως περνά στο επόμενο στάδιο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας που είναι το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς που έγινε σήμερα στις 

11/05/2017 και ώρα 10:30π.μ. και κατέληξε στα κάτωθι: 

 

περιγρα

φή 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Τιμή μονάδας σύνολο 

Χόρτο 

ξηρής 

μηδικής 

        1kg       33.500kg 0,40    13.400,00 

Σανό 

βρώμης 

1kg      16.000kg 0,25           4.000,00 

Καλαμπό

κι 

σπαστό 

1kg        5.000kg 0,32           1.600,00 

Φύραμα         1kg      12.000kg 0,53    6.360,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         25.360,00 

ΦΠΑ 24%   6.086,40 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%         31.446,40 

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να γίνει δεκτή η οικονομική προσφορά επειδή η ανωτέρω προσφορά δεν παρουσιάζει σοβαρές 

αποκλίσεις από τις τιμές της μελέτης η οποία συντάχθηκε με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για 

παρόμοια είδη. Επιπλέον η επιτροπή έλαβε υπόψη της την τιμή από σχετικές συμβάσεις της εν λόγω 

εταιρείας με το Δήμο σε παλαιότερα έτη για παρόμοια είδη και διαπίστωσε ότι η προσφορά της 

εταιρείας είναι συμφέρουσα ( για χόρτο μηδικής: έτος 2014 τιμή 0,40€ άνευ ΦΠΑ - σύμβαση αριθμ. 

2/56218, έτος 2015 τιμή 0,40€ άνευ  ΦΠΑ - σύμβαση αριθμ. 2/52482, έτος 2016 τιμή 0,40€ άνευ  

ΦΠΑ - σύμβαση 2/56651, για φύραμα: έτος 2016 τιμή 0,53€ - σύμβαση αριθμ. 2/60919 Θεοχάρη 

Κυράνθη).  

2. Να κατακυρωθεί η προμήθεια για χόρτο μηδικής, σανό βρώμης, καλαμπόκι σπαστό, φύραμα 

στην εταιρία ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ως προσωρινό μειοδότη, με τιμή συνολικά 25.360,00€ 

ήτοι με ΦΠΑ 24%  31.446,40€.» 

 

(Ακολουθούν οι  υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

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

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την υπ’ αρ. 2/34885/12.05.2017, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου 

Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιείται το από 11/05/2017, Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Την υπ’ αριθμ. 173/2017 με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

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

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-

03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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 Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

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

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

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

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

ισχύει.  

 Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

και ισχύει.  

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

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

της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

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

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

σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.  

 Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης 

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

 Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια ζωοτροφών. 

 Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

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

μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ζωοτροφών, έτους 2017»,  

  

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  για προμήθεια χόρτου μηδικής, 

σανό βρώμης, καλαμπόκι σπαστό, φύραμα στην ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, με τιμή 25.360,00€ ήτοι 

με ΦΠΑ 24%  31.446,40€, ως κάτωθι: 

 

περιγραφή 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Τιμή μονάδας σύνολο 

Χόρτο ξηρής 

μηδικής 

        1kg       33.500kg 0,40    13.400,00 

Σανό βρώμης 1kg      16.000kg 0,25           4.000,00 

Καλαμπόκι 

σπαστό 

1kg        5.000kg 0,32           1.600,00 

Φύραμα         1kg      12.000kg 0,53    6.360,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         25.360,00 

ΦΠΑ 24%   6.086,40 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%         31.446,40 

 

 
 

ΘΕΜΑ 10o  (Εκτός ημερ. διάταξης)                      Απόφ. Αρ. 247/2017 (Α.Δ.Α: ΨΩΔ8Ω1Ρ-ΝΤ4)   

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών οικ. έτους 2017. 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/34841/12-5-2017) 

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

με αρ. πρωτ. 2/34841/12-05-2017, ως κατωτέρω: 
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«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση σχεδίου Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης Πολυετούς. 

ΣΧΕΤ : Τα αιτήματα των διαφόρων Υπηρεσιών : Αίτημα τμήματος Προμηθειών.    

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

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

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

80/2016).  

 

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 20ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. 

 

A/A Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

1 70-6262.0003 
Συντήρηση φύλαξης Μεσαιωνικής Πόλης (Μπάρες, υπολογιστές) 

για το έτος 2017  
17.000,00 

2 70-6262.0003 
Συντήρηση φύλαξης Μεσαιωνικής Πόλης (Μπάρες, υπολογιστές) 

για το έτος 2018 
4.800.00 

3 10-6266.0002 
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού  για την εταιρεία Easynet  I.K.E. 

για το έτος 2017 
70.000,00 

4 10-6266.0002 
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού  για την εταιρεία Easynet  I.K.E. 

για το έτος 2018 
72.600,00 

 

(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.: 2/34841/12-05-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 

       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 

(Μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη Μαρίας η οποία δήλωσε παρούσα) 

 

Εγκρίνει τις διαθέσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών, που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους 

σχετικούς Κ.Α. οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως 

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

 

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 20ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. 

 

A/A Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

1 70-6262.0003 
Συντήρηση φύλαξης Μεσαιωνικής Πόλης (Μπάρες, υπολογιστές) 

για το έτος 2017  
17.000,00 

2 70-6262.0003 
Συντήρηση φύλαξης Μεσαιωνικής Πόλης (Μπάρες, υπολογιστές) 

για το έτος 2018 
4.800.00 

3 10-6266.0002 
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού  για την εταιρεία Easynet  I.K.E. 

για το έτος 2017 
70.000,00 

4 10-6266.0002 
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού  για την εταιρεία Easynet  I.K.E. 

για το έτος 2018 
72.600,00 
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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 11o  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                 Απόφ. Αρ. 248/2017 (Α.Δ.Α: 6Ο6ΞΩ1Ρ-6ΤΙ)   

Έγκριση για την προσωρινή παραλαβή-Έγκριση 1ου λογαριασμού της μελέτης «Στρατηγική 

μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στα πλαίσια του Γ.Π.Σ Δημοτικής 

Κοινότητας Καλλιθέας (πρώην Δήμος Καλλιθέας). 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Πολεοδομίας με αρ. πρωτ.: 873/25.04.2017 ΟΙΚ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 

 
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την ορθή επανάληψη της εισήγηση της 

Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 873/2017/12-05-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΘΕΜΑ: Προσωρινή παραλαβή– Έγκριση 1
ου

 Λογαριασμού  της μελέτης: «Στρατηγική μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στα πλαίσια του Γ.Π.Σ. Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας (πρώην 

Δήμος Καλλιθέας)». 

ΣΧΕΤ. :  
1) Η υπ’ αριθμό πρώτ.  2/121975/30-12-2015  σύμβαση της Μελέτης 

2) Το αρ.πρωτ. 873/25-4-2017 έγγραφό μας 

 

Ανάδοχος μελετητής : ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ρόδου ενέκρινε την απευθείας ανάθεση της μελέτης: «Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στα πλαίσια του Γ.Π.Σ. Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας (Πρώην 

Δήμος Καλλιθέας)» στον μελετητή Χρήστο Πετρόπουλο με την αρ. 409/4-12-2015 Απόφαση, η οποία 

νομιμοποιήθηκε με την αρ. πρωτ.οικ 92435/29-12-2015 Απόφαση του Γ.Γ. Α.Δ.Αιγαίου 

Η Σύμβαση για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΣΜΠΕ) στα πλαίσια του Γ.Π.Σ. Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας (Πρώην Δήμος Καλλιθέας) 

υπογράφτηκε μεταξύ του Δημάρχου Ρόδου και του Μελετητή Χρήστου Πετρόπουλου την 30-12-2015 

(αρ.πρωτ. 2/121975/30-12-2016). Η προθεσμία υλοποίησης της σύμβασης ορίστηκε σε ενενήντα  

ημερολογιακές (90) ημέρες δηλαδή έως 29-3-2016 και αμοιβή το ποσό των 17785,80 €,  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.    

Την 24-3-2016,   η  μελέτη  «Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στα πλαίσια 

του Γ.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας (πρώην Δήμος Καλλιθέας)», υποβλήθηκε περαιωμένη  με  

εκπληρωμένες τις συμβατικές  υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση (αρ.πρωτ.569/24-3-2016 

κατάθεση Μελέτης), όπως αναφέρεται και στο υπ’ αριθμό 2630/22-12-2016(ΟΙΚ) έγγραφο της υπηρεσίας 

μας, περί Βεβαίωσης εμπρόθεσμης κατάθεσης της Μελέτης.  

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε βάσει των προδιαγραφών της υπ' αρ. 107017/28.8.2006 (ΦΕΚ 

1225/Β/05-09-2006) ΚΥΑ, η οποία καθορίζει τα σχέδια και τα προγράμματα για τα οποία απαιτείται 

ΣΜΠΕ ή περιβαλλοντικός προέλεγχος, το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ, τις αρμόδιες αρχές καθώς και την 

αναλυτική διαδικασία της ΣΜΠΕ αλλά και του περιβαλλοντικού προελέγχου.   

 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται η προσωρινή παραλαβή – έγκριση του 1
ου

 Λογαριασμού της μελέτης, 

 

καθώς αρμόδια για την τελική έγκριση της μελέτης είναι η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

(ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), αφού το ΓΠΣ περιλαμβάνει και περιοχές 

που ανήκουν στο δίκτυο «Natura 2000», μετά από θεώρηση της από την ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ και εισήγηση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, όπως ειδικότερα προκύπτει από τις διατάξεις της ΚΥΑ 

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28-08-2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 

1, 2 και 3 του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − 

Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», 
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Συνημμένα 

αρ. πρωτ. 2630/22-12-2016(ΟΙΚ) έγγραφο Δ.Π.Σχ 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Δ/ντη Ποδεοδομικού Σχεδιασμού κ. Χατζάκη Γεωργίου και του Εντεταλμένου 

Συμβούλου Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Κακούλη Γεωργίου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ.  Οικ. 873/12.05.2017, εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού,   

 Την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την υπ’ αριθμ. 409/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.  2/121975/30-12-2015 σύμβαση της μελέτης. 

 Τις διατάξεις της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28-08-2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006)  σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

(ο κ. Ψυλλάκης Βασίλειος απουσίαζε από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος) 

Εγκρίνει την προσωρινή παραλαβή της μελέτης «Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΣΜΠΕ) στα πλαίσια του Γ.Π.Σ. Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας (πρώην Δήμος Καλλιθέας), του 

μελετητή Πετρόπουλο Χρήστο του Αριστείδη (Αριθμός ΜΕΕΠ : 15486) με αμοιβή το ποσό των 

17.785,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και εκείνων που 

τέθηκαν εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της 

παρούσας συνεδρίασης. 

       

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            

 

 

 Σάββας Διακοσταματίου      

       Αντιδήμαρχος                                                                                                                                              

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

1. Κορωναίος Ιωάννης  

 

 

2. Μανωλάκης Αλέξανδρος  

 

 

3. Παρασκευάς Δημήτριος  

 

 

4. Σταυρής Μιχαήλ  

 

 

5. Ψυλλάκης Βασίλειος  

 

 

6. Καραγιάννη Μαρία  

 

 

7. Παλαιολόγου Μιχαήλ  
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i Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
ii Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από μια ταχυδρομικές διευθύνσεις, θα πρέπει να αναγραφεί στην 
Προκήρυξη μόνο η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα διενεργηθεί η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων, για την αποφυγή τυχόν 

σύγχυσης. 
iiiΤίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
iv 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. 
vΣε 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. 
viΌταν 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”.  
vii Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε 

σύγχυσης και αμφιβολίας. 
viii 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. 
ix Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
x 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.  
xi 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 ). 
xiiΣυμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς και”. 
xiii 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). 
xivΌταν 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. 
xvΕπισημαίνεται 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. 
xvi 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. 
xvii Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
xviii 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. 
xixΤίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
xxΑπό 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. 
xxiΝόμοι, 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. 
xxiiΌταν 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. 
xxiiiΟι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
xxiv 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. " 
xxvΤο 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.  
xxviΠρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
xxviiΜπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 

4412/2016). 
xxviiiΜε την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
xxix 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 ). 
xxxΤο 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). 
xxxiΕφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
xxxiiΣυμπληρώνεται 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. 
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xxxiiiΕφόσον 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). 
xxxivΟι 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. 
xxxv Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
xxxviΟρίζεται 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. 
xxxvii 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). 
xxxviii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
xxxix 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. 
xl 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). 
xli 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 ) . 
xlii 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. 
xliii 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. 
xliv 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 ). 
xlv 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."  
xlvi 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. 
xlviiΣυμπληρώνονται 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). 
xlviii 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». 
xlix Η σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
lΣτην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά 
υποβάλλονται ξεχωριστά. 
li Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
lii Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
liii 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. 
livΤίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
lvΣυμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν 

στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 
lviΣε 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. 
lviiΌταν 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”.  
lviii Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε 
σύγχυσης και αμφιβολίας. 
lixΣυμπληρώνεται 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. 
lx Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
lxi 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.  
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lxiiΣημειώνεται 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 ). 
lxiiiΣυμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς και”. 
lxivΌταν 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). 
lxvΌταν 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. 
lxviΕπισημαίνεται 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. 
lxviiΣύμφωνα 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. 
lxviii Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
lxix 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. 
lxxΤίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
lxxiΑπό 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 
lxxiiΝόμοι, 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. 
lxxiiiΌταν 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. 
lxxivΟι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
lxxv 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. " 
lxxviΤο 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.  
lxxviiΠρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
lxxviiiΜπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 

4412/2016). 
lxxixΜε την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
lxxxΟι 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 ). 
lxxxi 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). 
lxxxiiΕφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
lxxxiiiΣυμπληρώνεται 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. 
lxxxivΕφόσον 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). 
lxxxvΟι 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. 
lxxxvi Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
lxxxviiΟρίζεται 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. 
lxxxviii  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). 
lxxxix  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
xc 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. 
xciΟι 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). 
xciiΥπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς 

λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) . 
xciiiΓια 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. 
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xciv 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. 
xcv 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 ). 
xcviΣύμφωνα 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."  
xcviiΕφόσον 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. 
xcviiiΣυμπληρώνονται 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). 
xcix 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». 
c Η σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
ci Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά 

υποβάλλονται ξεχωριστά. 
ciiΜόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
ciii Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
civ 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. 
cvΤίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
cviΣτο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 
cvii 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. 
cviiiΣε 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. 
cixΌταν 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”.  
cxΣυμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε 
σύγχυσης και αμφιβολίας. 
cxi 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. 
cxii Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
cxiii 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.  
cxiv 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 ). 
cxvΣυμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς και”. 
cxvi 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). 
cxviiΌταν 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. 
cxviiiΕπισημαίνεται 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. 
cxix 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. 
cxx Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
cxxi 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. 
cxxii Η περίπτωση αυτή προστίθεται στη Διακήρυξη μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες προβλέπεται υποχρέωση προσυμβατικού ελέγχου, 

σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, άλλως διαγράφεται. 
 
cxxiiiΤίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
cxxivΑπό 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. 
cxxvΝόμοι, 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. 
cxxviΌταν 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 
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πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 

80/2016. 
cxxviiΟι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
cxxviii 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. " 
cxxixΤο 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.  
cxxxΠρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
cxxxiΜπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 
4412/2016). 
cxxxiiΜε την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
cxxxiii 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 ). 
cxxxiv 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). 
cxxxvΕφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
cxxxviΣυμπληρώνεται 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. 
cxxxviiΕφόσον 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). 
cxxxviiiΟι 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. 
cxxxix Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
cxlΟρίζεται 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. 
cxliΣύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 376 του ν.  4412/2016, μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38, εξακολουθεί να ισχύει η 

δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων στην ΕτΚ (πρβλ και άρθρο 377 παρ. 1 περ (37) ν. 4412/2016). 
cxlii Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η 

υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και 

στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
cxliiiΚατ’ 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). 
cxliv  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
cxlvΤα 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. 
cxlviΟι 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). 
cxlvii 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 ) . 
cxlviii 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. 
cxlixΓια 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. 
clΗ 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 ). 
cli 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."  
cliiΕφόσον 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. 
cliiiΣυμπληρώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση με τη δημοπρατούμενη σύμβαση έργου 

(πρβλ Μέρος Ι Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 - βλ. αναλυτικότερα ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης 

δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί ). 
clivΣυμπληρώνονται 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). 
clv Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε 

εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την 
υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την 

υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 

4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: 
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«31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 

83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
clviΗ σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
clviiΣτην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά 

υποβάλλονται ξεχωριστά. 
clviiiΜόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
clixΣυμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
clx 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. 
clxi 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. 
clxiiΣε 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. 
clxiiiΌταν 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”.  
clxivΣυμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε 

σύγχυσης και αμφιβολίας. 
clxv 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. 
clxvi Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
clxvii 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.  
clxviii 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 ). 
clxixΣυμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς και”. 
clxx 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). 
clxxiΌταν 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. 
clxxiiΕπισημαίνεται 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. 
clxxiii 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. 
clxxiv Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
clxxv 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. 
clxxviΤίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
clxxviiΑπό 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. 
clxxviiiΝόμοι, 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. 
clxxixΌταν 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. 
clxxxΟι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
clxxxi 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. " 
clxxxiiΤο 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.  
clxxxiiiΠρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
clxxxivΜπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 

4412/2016). 
clxxxvΜε την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
clxxxvi 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 ). 
clxxxviiΤο 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). 
clxxxviiiΕφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
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clxxxixΣυμπληρώνεται 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. 
cxcΕφόσον 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). 
cxci 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. 
cxcii Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
cxciiiΟρίζεται 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. 
cxciv 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). 
cxcv Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
cxcvi 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. 
cxcvii 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). 
cxcviii 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 ) . 
cxcix 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. 
cc 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. 
cci 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 ). 
cciiΣύμφωνα 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."  
cciii 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. 
ccivΣυμπληρώνονται 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). 
ccv 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». 
ccvi Η σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
ccvii Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά 

υποβάλλονται ξεχωριστά. 
ccviii Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
ccix Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
ccx 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. 
ccxi 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. 
ccxiiΣε 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. 
ccxiiiΌταν 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”.  
ccxiv Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε 
σύγχυσης και αμφιβολίας. 
ccxv 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. 
ccxvi Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
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ccxvii 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.  
ccxviii 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 ). 
ccxixΣυμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς και”. 
ccxx 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). 
ccxxiΌταν 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. 
ccxxiiΕπισημαίνεται 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. 
ccxxiii 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. 
ccxxiv Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
ccxxv 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. 
ccxxviΤίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
ccxxviiΑπό 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. 
ccxxviiiΝόμοι, 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. 
ccxxix 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. 
ccxxxΟι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
ccxxxi 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. " 
ccxxxii 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.  
ccxxxiii Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
ccxxxiv 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). 
ccxxxv Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
ccxxxvi 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 ). 
ccxxxvii  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). 
ccxxxviiiΕφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
ccxxxixΣυμπληρώνεται 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. 
ccxlΕφόσον 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). 
ccxli 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. 
ccxlii Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
ccxliiiΟρίζεται 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. 
ccxliv 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). 
ccxlv  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
ccxlviΤα 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. 
ccxlviiΟι 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). 



   

 491 

                                                                                                                                                                  
ccxlviiiΥπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς 

λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) . 
ccxlix 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. 
ccl 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. 
ccli 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 ). 
cclii 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."  
ccliii 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. 
cclivΣυμπληρώνονται 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). 
cclv 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». 
cclvi Η σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
cclvii Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά 
υποβάλλονται ξεχωριστά. 
cclviii Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
cclix Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
cclx 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. 
cclxi 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. 
cclxiiΣε 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. 
cclxiiiΌταν 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”.  
cclxiv Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε 

σύγχυσης και αμφιβολίας. 
cclxv 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. 
cclxvi Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
cclxvii 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.  
cclxviii 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 ). 
cclxixΣυμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς και”. 
cclxx 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). 
cclxxiΌταν 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. 
cclxxiiΕπισημαίνεται 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. 
cclxxiii 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. 
cclxxiv Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
cclxxv 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. 
cclxxviΤίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
cclxxviiΑπό 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. 
cclxxviiiΝόμοι, 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. 
cclxxixΌταν 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 
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πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 

80/2016. 
cclxxxΟι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
cclxxxi 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. " 
cclxxxiiΤο 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.  
cclxxxiiiΠρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
cclxxxivΜπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 
4412/2016). 
cclxxxvΜε την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
cclxxxviΟι 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 ). 
cclxxxvii  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). 
cclxxxviiiΕφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
cclxxxixΣυμπληρώνεται 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. 
ccxcΕφόσον 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). 
ccxci 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. 
ccxcii Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
ccxciiiΟρίζεται 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. 
ccxciv  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). 
ccxcv Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
ccxcvi 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. 
ccxcviiΟι 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). 
ccxcviiiΥπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς 

λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) . 
ccxcix 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. 
cccΓια 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. 
ccci 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 ). 
cccii 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."  
ccciii 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. 
cccivΣυμπληρώνονται 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). 
cccvΣύμφωνα 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». 
cccviΗ σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
cccvii Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά 

υποβάλλονται ξεχωριστά. 
cccviiiΜόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 


