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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: 24/29-05-2017 
  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Δευτέρα 29 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. 2/39241/25-05-

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. Παρασκευά Δημήτριο, 3. Σταυρή Μιχαήλ, 4. 

Ψυλλάκη Βασίλειο, 5. Κασσανή Ευγένιο, 6. Δράκο Στέφανο, 7. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 

 

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

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 2. Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ 

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

Γεώργιο, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 3. Καραγιάννη Μαρία 

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

Υψηλάντη Σταματία, η οποία αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 4. Σπανό - 

Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νο), ο οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της 

μειοψηφίας κ. Τοκούζη Παναγιώτη ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 

παρόντων επίσης, της αναπληρώτριας Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής 

υπαλλήλου κ. Παπαγεωργίου Μαρίας και της κ. Καρτάνου Παρασκευής υπαλλήλου του τμήματος 

διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής, του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών κ. Μπεκιάρη Αλέξανδρου, της Προϊσταμένης Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας 

και του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου. 

 

ΘΕΜΑ                                Απόφ. Αρ. 260/2017 (Α.Δ.Α: 7ΖΞ1Ω1Ρ-7ΒΖ) 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης  

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

μέλη της Επιτροπής για την ύπαρξη οκτώ κατεπειγόντων θεμάτων όπου σύμφωνα με διευκρινιστική 

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

Πρόγραμμα Καλλικράτης, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να 
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συζητηθούν πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια 

διάταξη και να λάβει τις σχετικές αποφάσεις:  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση 1
ου

 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ». Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον προκειμένου 

να προχωρήσει η διαδικασία οριστικής ανάδειξης αναδόχου του έργου, για να υλοποιηθεί άμεσα και να 

γίνει η σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης του γυμναστηρίου με το δίκτυο ακαθάρτων για λόγους υγιεινής. 

2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 

παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ», έτους 2017. Το θέμα αυτό 

θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία ανάδειξης 

μειοδότη της παραπάνω παροχής υπηρεσίας, ενόψει και της νέας Τουριστικής σεζόν. 

3. Έγκριση για την διάθεση πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης έτους 2017, για εκτέλεση της διαταγής 

πληρωμής αρ.633/2014 του Ειρηνοδικείου Ρόδου, του δικαιούχου ¨ΑΦΟΙ ΛΑΟΥ Ο.Ε.», το θέμα θεωρείται 

κατεπείγον γιατί η δαπάνη χρηματοδοτείται από τα ληξιπρόθεσμα για τα οποία υπάρχει αποκλειστική 

προθεσμία. 

4. Έγκριση για την διάθεση πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης έτους 2017, ως επείγουσα δαπάνη από τη 

πάγια προκαταβολή (Δ.Κ. ΙΑΛΥΣΟΥ). Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να αναπληρωθεί 

το ποσό της πάγιας προκαταβολής της Τ.Κ. Ιαλυσού και την αποκατάσταση της στο αρχικό της ύψος. 

5. Λήψη απόφασης για αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς για απαιτήσεις του Αθανασίου Τσελιού του 

Βασιλείου κατά του Δήμου Ρόδου. Το θέμα θεωρείται κατεπείγον γιατί ο συγκεκριμένος δικαιούχος έχει 

άμεση ανάγκη των χρημάτων του συμβιβασμού και γιατί θα πληρωθεί από τα ληξιπρόθεσμα.  

6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη της 

προμήθειας  «ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ», έτους 2017, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία οριστικής ανάδειξης 

μειοδότη της παραπάνω προμήθειας για τη σίτιση των ελαφιών της Ρόδου,  

7. Έγκριση άσκησης έφεσης κατά του Ιωάννη Λαμπριανού κα της με αρ. 263/2015 απόφασης του Τριμελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον γιατί έχει γίνει η συζήτηση της 

έφεσης 26/05/2017 και ετέθει από το δικαστήριο προθεσμία 10 ημερών για νομιμοποίηση. 

8. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 

δημοπρασίας «παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης 

και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου»  σύμφωνα με τις 

υποδείξεις και διορθώσεις του σχεδίου διακήρυξης, που έγιναν από το Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας 

Δωδεκανήσου, πρέπει άμεσα να προχωρήσει ο δήμος μας στην κατάρτιση των όρων διακήρυξης του 

παραπάνω διαγωνισμού, γιατί πρέπει να εκδοθεί η προκήρυξη δημοπρασίας του διαγωνισμού έως 

31/05/2017, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΈΞ2017/12-05-2017 Κ.Υ.Α. του Υπουργείου 

Οικονομικών,  

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

ανωτέρω θεμάτων,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω οκτώ κατεπειγόντων θεμάτων στην 24
η
 συνεδρίαση της Οικονομικής 

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

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

αποφάσεις, ως εξής: 

1. Έγκριση 1
ου

 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ».  
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2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 

παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ», έτους 2017.  

3. Έγκριση για την διάθεση πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης έτους 2017, για εκτέλεση της διαταγής 

πληρωμής αρ.633/2014 του Ειρηνοδικείου Ρόδου, του δικαιούχου ¨ΑΦΟΙ ΛΑΟΥ Ο.Ε.»,  

4. Έγκριση για την διάθεση πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης έτους 2017, ως επείγουσα δαπάνη από 

τη πάγια προκαταβολή (Δ.Κ. ΙΑΛΥΣΟΥ).  

5. Λήψη απόφασης για αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς για απαιτήσεις του Αθανασίου Τσελιού 

του Βασιλείου κατά του Δήμου Ρόδου.  

6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη της 

προμήθειας  «ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ», έτους 2017,  

7. Έγκριση άσκησης έφεσης κατά του Ιωάννη Λαμπριανού κα της με αρ. 263/2015 απόφασης του 

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, 

8. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 

δημοπρασίας «παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης 

και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου» . 

 

ΘΕΜΑ 1o (Εκτός ημερησίας)                       Απόφ. Αρ. 261/2017 (Α.Δ.Α: ΩΝ0ΥΩ1Ρ-ΔΘΥ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»  

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ.: 16/38901/25-05-2017) 

Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού 

του έργου με τίτλο «Σύνδεση κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε Καλλιθέας με το δίκτυο ακάθαρτων», μέσω 

της οποίας διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό (23/05/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/38901/25-05-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» 

Σας αποστέλλουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», σύμφωνα με τον 

Ν.4412/2016 από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρία «Σαββάκης Κλήμης και 

ΣΙΑ Ε.Ε. » με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

Χωματουργικά - Οδοστρωσία : 64,00% 

Τεχνικά - Σκυροδέματα : 64,00% 

Αγωγοί : 64,00% 

και ποσό προσφοράς 31.013,37 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, πρόβλεψη 

απολογιστικών, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 64,00% Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως 

εξής: 

Δαπάνη Εργασιών Σπ : 26.282,52 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 4.730,85 € 

Σύνολο ΣΔΕ : 31.013,37 € 

Απρόβλεπτα 15% : 4.652,01 € 

Μερικό Σύνολο Π1 : 35.665,38 € 

Αναθεώρηση : 21,60 € 

Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ Π2 : 35.686,98 € 

ΦΠΑ 24% : 8.564,88€ 

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 24% : 44.251,86 € 
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Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την ανάθεση 

της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «Σαββάκης Κλήμης και ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του Ν. 4412/2016.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή της  Προέδρου της  Επιτροπής Διαγωνισμού  κ. Πατατούκου Μαρίας) 

 

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: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», προϋπολογισμού 122.922,00€ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). 

 

Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Πέμπτη, 18 του μηνός 

Μαΐου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/23547/30-3-2017, ΑΔΑ: 6ΡΦΨΩ1Ρ-

Χ40), περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος  

2) Ορφανός Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, ως μέλος, 

3) Μεταξωτός Νικόλαος, 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 57/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 123/24-3-2017 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: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», προϋπολογισμού 122.922,00€ € (με απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) και προβήκαμε στη διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

 Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την πρόεδρο, προσήλθαν οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι 

προσκομίζοντας στοιχεία της ταυτότητος τους για το νόμιμο της εκπροσώπησής τους (σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης).  Πάνω σε κάθε φάκελο (στον οποίο περιέχονται φάκελος 

δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος-κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς) ανεγράφη από 

την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως τους, ως παρακάτω: 

  

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Αριθμός εγγυητικής 

ΤΜΕΔΕ 

1 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 61050/11-5-2017 

2 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 60994/5-5-2017 

3 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 60838/11-4-2017 

4 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. - ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε. 60858/11-4-2017 

5 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60764/4-4-2017 

6 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜ. – ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε. 61068/15-5-2017 

 

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: 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Αριθ. Πρωτ. Αριθμός εγγυητικής 

ΤΜΕΔΕ 

7 ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 16/36605/18-0517 60933/25-4-2017 

8 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 16/36617/18-5-15 60918/24-4-2017 

9 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 16/36618/18-5-17 60803/6-4-2017 

10 VAST MAKE IKE 16/36641/18-5-17 60835/6-4-2017 

11 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 16/36656/18-5-17 60816/6-4-2017 

12 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΡΚΙΔΑΣ 16/36657/18-5-17 60789/5-4-2017 

13 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 16/36664/18-5-17 60879/12-4-2017 

 

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 αύξων αριθμός 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, 

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. 16/36822/18-5-2017 

έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το αρμόδιο γραφείο ΤΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος 

γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των συμμετεχόντων.  
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Η απάντηση του ΤΜΕΔΕ Ρόδου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 19/05/2017 (το υπ’ αρ. 234/18-

05-2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου εισερχόμενο έγγραφο του Δήμου Ρόδου 16/37013/18-05-2017???????) 

με το οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών αποκλείσθηκε από την περαιτέρω διαδικασία η 

προσφορά της εταιρείας ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. λόγω μη συμπλήρωσης της 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 ΙΙΙ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της 

εργοληπτικής επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 64% 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ : 64% 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 64% 

και ποσό προσφοράς 31.013,37 € για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 

24%) ήτοι μέση έκπτωση 64,00%. 

Ρόδος 23/05/2017 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

 

α/α Επωνυμία ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ  
ΑΡΙΘΜ. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

Ποσοστό 

έκπτωσης 

α/α 

Ποσοστού 

Έκπτωσης 

Έλεγχος Ομαλότητας 

1 Γιωτόπουλος Δημήτριος Γιωτόπουλο Δημήτριο ΑΖ947217 28,600% 12 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

2 Σταμάτης Λινάρδος & Σια Ε.Ε. Λυριστή Παρασκευή ΑΗ955212 52,239% 6 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

3 Σάββας Μακρής και Σια Ε.Ε. Μακρής Φίλιππος ΑΑ802498 54,801% 3 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

4 Τσατταλιός Μιχ. - Κόσμος Θ. Ο.Ε. Τσατταλιός Μιχαήλ ΑΒ952830 23,000% 13 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

5 Χατζηκάλφας Νικόλαος  Χατζηκάλφας Νικόλαος ΑΙ930550 42,281% 10 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

6 Κάκνης Εμ. Κινούς Μ. Ο.Ε. Κινούς Μιχαήλ ΑΕ448165 51,600% 7 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

7 Ρεϊσης Ηλίας και Σια Ε.Ε. Αριθμ. Πρωτ.  16/36605/18-5-17 30,000% 11 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

8 Ευθυμίου Παρή & Σια Ε.Ε. Αριθμ. Πρωτ.  16/36617/18-5-17 42,721% 9 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

9 Λεριά Γρ. και Σια Ε.Ε. Αριθμ. Πρωτ.  16/36618/18-5-17 53,283% 5 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

10 VAST MAKE I.K.E. Αριθμ. Πρωτ.  16/36641/18-5-17 48,199% 8 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

11 Τσακίρης Ε.Ε. Αριθμ. Πρωτ.  16/36656/18-5-17 58,600% 2 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

12 Ανδρέας Κορκίδας Αριθμ. Πρωτ.  16/36657/18-5-17 53,683% 4 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

13 Σαββάκης Κλήμης και Σια Ε.Ε. Αριθμ. Πρωτ.  16/36664/18-5-17 64,000% 1 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Ρόδος 23/05/2017 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 

Πατατούκου Μαριλένα 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ  

 

 Ορφανός Αντώνιος 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

Μεταξωτός Νικόλαος 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

α/α Επωνυμία 
Ποσοστό 

έκπτωσης 

α/α 

Ποσοστού 

Έκπτωσης 

Έλεγχος Ομαλότητας 

1 Γιωτόπουλος Δημήτριος 28,600% 12 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

2 Σταμάτης Λινάρδος & Σια Ε.Ε. 52,239% 6 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

3 Σάββας Μακρής και Σια Ε.Ε. 54,801% 3 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

4 Τσατταλιός Μιχ. - Κόσμος Θ. Ο.Ε. 23,000% 13 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

5 Χατζηκάλφας Νικόλαος  42,281% 10 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

6 Κάκνης Εμ. Κινούς Μ. Ο.Ε. 51,600% 7 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

7 Ρεϊσης Ηλίας και Σια Ε.Ε. 30,000% 11 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

8 Ευθυμίου Παρή & Σια Ε.Ε. 42,721% 9 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

9 Λεριά Γρ. και Σια Ε.Ε. 53,283% 5 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

10 VAST MAKE I.K.E. 48,199% 8 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

11 Τσακίρης Ε.Ε. 58,600% 2 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

12 Ανδρέας Κορκίδας 53,683% 4 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

13 Σαββάκης Κλήμης και Σια Ε.Ε. 64,000% 1 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

α/α Επωνυμία 
Ποσοστό 

έκπτωσης 

α/α 

Ποσοστού 

Έκπτωσης 

Έλεγχος Ομαλότητας 

13 Σαββάκης Κλήμης και Σια Ε.Ε. 64,000% 1 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

11 Τσακίρης Ε.Ε. 58,600% 2 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

3 Σάββας Μακρής και Σια Ε.Ε. 54,801% 3 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

12 Ανδρέας Κορκίδας 53,683% 4 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

2 Σταμάτης Λινάρδος & Σια Ε.Ε. 52,239% 5 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

6 Κάκνης Εμ. Κινούς Μ. Ο.Ε. 51,600% 6 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

10 VAST MAKE I.K.E. 48,199% 7 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

8 Ευθυμίου Παρή & Σια Ε.Ε. 42,721% 8 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

5 Χατζηκάλφας Νικόλαος  42,281% 9 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

7 Ρεϊσης Ηλίας και Σια Ε.Ε. 30,000% 10 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1 Γιωτόπουλος Δημήτριος 28,600% 11 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

4 Τσατταλιός Μιχ. - Κόσμος Θ. Ο.Ε. 23,000% 12 ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

 Την με αρ. 260/2017 (Α.Δ.Α.: 7ΖΞ1Ω1Ρ-7ΒΖ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης». 

 Την υπ’ αριθμ. 16/38901/25.05.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το 

έργο «Σύνδεση κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε Καλλιθέας με το δίκτυο 

ακάθαρτων», 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. 123/2017 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  «Σύνδεση κλειστού 

γυμναστηρίου Δ.Ε Καλλιθέας με το δίκτυο ακάθαρτων», 

  

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία 

«ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

Χωματουργικά - Οδοστρωσία : 64,00% 

Τεχνικά - Σκυροδέματα : 64,00% 

Αγωγοί : 64,00% 

και ποσό προσφοράς 31.013,37 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, πρόβλεψη 

απολογιστικών, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 64,00% Το παραπάνω ποσό 

αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών Σπ : 26.282,52 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 4.730,85 € 

Σύνολο ΣΔΕ : 31.013,37 € 

Απρόβλεπτα 15% : 4.652,01 € 

Μερικό Σύνολο Π1 : 35.665,38 € 

Αναθεώρηση : 21,60 € 

Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ Π2 : 35.686,98 € 

ΦΠΑ 24% : 8.564,88€ 

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 24% : 44.251,86 € 

 

 

 

 ΘΕΜΑ 2o  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)            Απόφ. Αρ. 262/2017 (Α.Δ.Α: 693ΜΩ1Ρ-3ΗΩ)   

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

προσωρινού μειοδότη παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Δ.Ε. 

ΛΙΝΔΙΩΝ», έτους 2017  

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ.: 2/39357/26-05-2017) 
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Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του 

Τμήματος Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 

2/39357/26.05.2017, δια της οποίας κοινοποιείται το από 11/05/2017 Πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού Ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη για την παροχή υπηρεσίας 

«Φύλαξη Δ.Ε Λινδίων, έτους 2017», ως κατωτέρω: 
 

«Θέμα: Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων».  

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της 

επιτροπής για τη διεξαγωγή του δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού παροχή υπηρεσίας 

με τίτλο “Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων”.» 

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

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσίας 

«υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε.Λινδίων, έτους 2017». 

Στη Ρόδο στις 11 Μαΐου 2017 και ώρα 9.00 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. Μαράκα Ελένη, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κακάκη Υπακοή, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Αντωνάτος Γεράσιμος, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στο άνοιγμα των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη μειοδότη της παροχής υπηρεσίας «υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε.Λινδίων, έτους 2017» (Κ.Α. 00-

6142.0036)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.185,24 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και 

εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 172/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με 

την 1237/2017 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 2/30969/2017. 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. 100/2017, 172/2017). 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  9:00μ.μ. την 11/05/2017, απέστειλε εγκαίρως προσφορά η κάτωθι επιχείρηση: 

 

1. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΙΚΕ ΙΕΠΥΑ με δ.τ. ¨KOLOSSOS SECURITY¨ 

 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα αποσφράγισης των προσφορών και ώρα 9:00 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.  

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 9:15 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 9:30π.μ. και κατέληξε στα κάτωθι: 
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ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ -ΚΟΣΤΟΣ 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ)  

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

6,50 

ΕΥΡΩ 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΦΥΛΑΞΗ  
3.096 4,90€ 15.170,40   

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-

ΑΡΓΙΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΦΥΛΑΞΗ  
576 8,57€ 4.936,32 75% 

κοστος 

μισθοδοσίας- 

ασφάλισης 

      20.106,72 

  

Διοικητικό 

κοστος 
        510,00   

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
   20.616,72   

        

  ΣΥΝΟΛΟ  20.616,72  

    ΦΠΑ  24%      4.948,01   

    ΣΥΝΟΛΟ   25.564,73   

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 παρόμοιες υπηρεσίες. Επιπλέον η επιτροπή έλαβε υπόψη της συγκριτικά την 

τιμή από σχετικές συμβάσεις του Δήμου σε παλαιότερα έτη για παρόμοια υπηρεσία (έτος 

2016: τιμή 4,90€/ώρα - σύμβαση 2/46530/2016, ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ ΧΡ. ΒΑΓΙΑΝΟΣ) και 

διαπίστωσε ότι η προσφορά της εταιρείας ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΙΚΕ ΙΕΠΥΑ 

είναι συμφέρουσα 

2. Να κατακυρωθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ 

ΙΚΕ ΙΕΠΥΑ σαν προσωρινό μειοδότη, με τιμή συνολικά 20.616,72€ ήτοι με ΦΠΑ 24% 

25.564,73€.» 

 

(Ακολουθούν οι  υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αρ. 2/39357/26.05.2017, 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. Ορθή 172/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού (Α.Δ.Α.: 6ΜΜ8Ω1Ρ-ΝΥ0) 

 Το άρθρο 58, 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αρ. 260/2017 (Α.Δ.Α.: 7ΖΞ1Ω1Ρ-7ΒΖ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης» 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 Το Ν. 4314/2014 (Α’ 265). 
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 με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 

4412/2016, 

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

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

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

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

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

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

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

2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

και ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

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

«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του 

Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 

οδηγιών  

 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 

 Την με α.α. Α/884  Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου 

 Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  

17REQ005990881.  

 Το ΕΓΚΕΚΡIΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  

17REQ005990975. 

 Τον προϋπολογισμό του έτους 2017 στον κωδικό 00/6142.0036, σαν «φύλαξη ΔΕ 

Λινδίων». 

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω υπηρεσία. 

 Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

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

μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Φύλαξη της ΔΕ Λινδίων 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 
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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) 

6,50 

ΕΥΡΩ 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΦΥΛΑΞΗ  
3.096 4,90€ 15.170,40   

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-

ΑΡΓΙΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΦΥΛΑΞΗ  
576 8,57€ 4.936,32 75% 

κοστος 

μισθοδοσίας- 

ασφάλισης 

      20.106,72 

  

Διοικητικό 

κοστος 
        510,00   

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
   20.616,72   

        

  ΣΥΝΟΛΟ  20.616,72  

    ΦΠΑ  24%      4.948,01   

    ΣΥΝΟΛΟ   25.564,73   

 
 

ΘΕΜΑ 3o  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                  Απόφ. Αρ. 263/2017 (Α.Δ.Α: 6Ι2ΒΩ1Ρ-Λ48)   

Έγκριση για την διάθεση πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης έτους 2017, για 

εκτέλεση της διαταγής πληρωμής αρ.633/2014 του Ειρηνοδικείου Ρόδου, του 

δικαιούχου ¨ΑΦΟΙ ΛΑΟΥ Ο.Ε.» 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ.: 2/39401/26-05-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/39401/26-05-

2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών ως παρακάτω:   

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

διαταγής πληρωμής 633/2014 του Ειρηνοδικείου Ρόδου, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΦΟΙ ΛΑΟΥ Ο.Ε 

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

περί Ανατροπής Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  

9. Την απόφαση της Ο.Ε 43/2017 περί διάθεσης πιστώσεων Π.Ο.Ε, στην οποία έχουν 

γίνει διαθέσεις πιστώσεων για όλα τα τιμολόγια, πλην του με αριθμ. 2788, ποσού 

€123,82, που εκ παραδρομής δεν μεταφέρθηκε στην χρήση 2017. 
10. Την διαταγή πληρωμής 633/2014 του Ειρηνοδικείου Ρόδου  

11. Την γνωμοδότηση του (πρώην) Νομ.. Συμβούλου του Δήμου κου Στέφανου Στρατή 

με αριθμ. πρωτ. 2/14452/19-2-2015 

12. Την δεύτερη επίδοση της εν λόγω διαταγής πληρωμής στις 26-4-2017, αρ. πρωτ. 

2/30311 

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

Προϋπολογισμού 2017 και τα παραστατικά, με τις αιτούμενες προς διάθεση πιστώσεις 

και ανάληψη υποχρέωσης, προς έγκριση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Αρ. 

Ημ. 

Έκδοσης Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία 

2788 23/3/2010 ΑΦΟΙ ΛΑΟΥ Ο.Ε. 084091315 10-8315.0099 123,82 

   

ΣΥΝΟΛΟ: 123,82 

 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί Διάθεσης Πιστώσεων και Ανάληψης 

Υποχρεώσεων έτους 2017, βάσει όλων των ανωτέρω». 

Συν:  
1. Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου 2/14452/19-2-2015 

2. Η δεύτερη επίδοση της διαταγής πληρωμής 

 

 (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 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 

2/39401/26-05-2017, 

 Την με αρ. 260/2017 (Α.Δ.Α.: 7ΖΞ1Ω1Ρ-7ΒΖ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

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

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη και προχωρά στη διάθεση πίστωσης έτους 2017 για 

εκτέλεση της διαταγής πληρωμής 633/2014 του Ειρηνοδικείου Ρόδου, στο  σχετικό Κ.Α.10-

8315.0099, προϋπολογισμού 2017, η οποία επιπροσθέτως έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί 

στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Αρ. 

Ημ. 

Έκδοσης Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία 

2788 23/3/2010 ΑΦΟΙ ΛΑΟΥ Ο.Ε. 084091315 10-8315.0099 123,82 

   

ΣΥΝΟΛΟ: 123,82 
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Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει την ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ως 

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

Επιτροπή. 

 
 

ΘΕΜΑ 4o  (Εκτός ημερ. διάταξης)          Απόφ. Αρ. Ορθή Επαν.264/2017 (Α.Δ.Α: Ι4ΑΩ1Ρ-ΞΑΒ)   

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για διενεργηθείσα, ως επείγουσα, δαπάνη από 

τη πάγια προκαταβολή ( Δ.Κ ΙΑΛΥΣΟΥ)  

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ.: 2/39430/26-05-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/39430/26-05-

2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών ως παρακάτω:   

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για διενεργηθείσα, ως επείγουσα, δαπάνη 

από τη πάγια προκαταβολή ( Δ.Κ ΙΑΛΥΣΟΥ)  

       Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 173, παρ.1 και παρ.3 του Ν.3463/2006 

2. Τα άρθρα 32 έως 37 του Β.Δ 17/5-15/6/1959 

3. Την Υ.Α 74449/2010, ΦΕΚ 2044/Β’ 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017, παρ. 3του άρθρου 2 και παρ. 4 του άρθρου 9  

5. Την απόφαση της Ο.Ε 93/2017  

6. Τα σχετικά δικαιολογητικά της συγκεκριμένης δαπάνης και κατόπιν ελέγχου 

τους 

σας  υποβάλλουμε τον παρακάτω πίνακα στον οποίο περιλαμβάνεται ο Κ.Α προυπ. 2017 της 

δαπάνης και τα παραστατικά της προς έγκριση και διάθεση πίστωσης –ανάληψη 

υποχρέωσης: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης-

ανάληψη υποχρέωσης, βάσει όλων των ανωτέρω, προκειμένου για την αναπλήρωση του ποσού της 

πάγιας προκαταβολής της Τ.Κ. Ιαλυσού και την αποκατάστασή της στο αρχικό της ύψος. 

 

 (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 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 

2/39430/26-05-2017, 

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

1779 28-4-2017 
ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
047071708 70-6662.0002 360,84 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

ΝΥΥ4Χ6 
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 Την με αρ. 260/2017 (Α.Δ.Α.: 7ΖΞ1Ω1Ρ-7ΒΖ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

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

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη και προχωρά στη διάθεση πίστωσης έτους 2017 ως 

επείγουσα δαπάνη από την πάγια προκαταβολή (Δ.Κ. ΙΑΛΥΣΟΥ), στο  σχετικό Κ.Α.70-

6662.0002, προϋπολογισμού 2017, η οποία επιπροσθέτως έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί 

στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει την ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ως 

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

Επιτροπή. 

 

 

ΘΕΜΑ 5o  (Εκτός ημερ. διάταξης)                Απόφ. Αρ. 265/2017 (Α.Δ.Α: 653ΥΩ1Ρ-429)   

Λήψη απόφασης για αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς για απαιτήσεις του 

Αθανασίου Τσελιού του Βασιλείου κατά του Δήμου Ρόδου  

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

2/39663/29-05-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμοδότηση του Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/39663/29-05-2017, ως κατωτέρω: 

 
«ΘΕΜΑ: Αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς για απαιτήσεις του Αθανασίου Τσελιού 

του Βασιλείου κατά του Δήμου Ρόδου.  

ΣΧΕΤ: Η με αριθμό πρωτ. 2/13084/16-2-2015 αίτησή του. 

1. Κατά το άρθρο 135 περ. δ΄ του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», «δ) Με 

προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, μπορεί να καθορίζεται οικονομική Αποζημίωση των δημάρχων και 

προέδρων Κοινοτήτων. Κριτήρια για τον καθορισμό του ύψους της οικονομικής Αποζημίωσης 

αποτελούν ιδίως τα τακτικά έσοδα των αντίστοιχων Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και ο πληθυσμός 

τους.» 

2. Κατά το άρθρο 136 παρ. 1, 2
α
, 2β, 3 και 4 του ίδιου Κώδικα «1. Οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι 

Κοινοτήτων, μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της περίπτωσης δ΄ του προηγούμενου 

άρθρου, καθώς και οι Αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι αντιπρόεδροι 

Κοινοτήτων δικαιούνται εξόδων παράστασης, τα οποία καταβάλλονται από το Δήμο ή την 

Κοινότητα. 2.α. Τα έξοδα παράστασης καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ανάλογα με τα τακτικά 

έσοδα, που πραγματοποιούν οι αντίστοιχοι Δήμοι και Κοινότητες. Η απόφαση του Υπουργού, η 

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

1779 28-4-2017 
ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
047071708 70-6662.0002 360,84 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

ΝΥΥ4Χ6 
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οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκδίδεται τρεις (3) μήνες πριν από την 

έναρξη κάθε οικονομικού έτους, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.). Εάν η γνώμη της δεν παρασχεθεί εντός 

ενός (1) μηνός, αφότου ζητήθηκε, η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται και χωρίς αυτή. Αν δεν εκδοθεί 

απόφαση μέσα στην προθεσμία αυτή, ισχύει η απόφαση του προηγούμενου έτους. β. Για τους 

Δήμους, που η έδρα τους είναι έδρα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Νομαρχιακού Διαμερίσματος 

και για τους Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, μπορεί ο 

δήμαρχος να λαμβάνει έξοδα παράστασης αυξημένα έως είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον 

διαπιστώνεται η κανονική βεβαίωση των εσόδων. 3. Αντιδήμαρχοι Δήμων με πληθυσμό μέχρι δέκα 

χιλιάδες (10.000) κατοίκους λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) των συνολικών εξόδων 

παράστασης του οικείου δημάρχου και με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) το πενήντα 

τοις εκατό (50%). Αντιπρόεδροι Κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων 

λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) των εξόδων παράστασης του οικείου προέδρου. 4. 

Πρόεδροι συμβουλίων Δήμων με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους λαμβάνουν το 

τριάντα τοις εκατό (30%) των συνολικών εξόδων παράστασης του οικείου δημάρχου, με πληθυσμό 

άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) και μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) το σαράντα τοις εκατό (40%) 

και με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (10.000) κατοίκων το πενήντα τοις εκατό (50%)…».  

3. Κατ΄ εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων εκδόθηκε η με αριθμό 5631/29-1-2007 (ΦΕΚ 

Β΄ 103/30-1-2007) απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός εξόδων παράστασης των δημάρχων, 

προέδρων κοινοτήτων, αντιδημάρχων, προέδρων δημοτικών συμβουλίων και αντιπροέδρων 

κοινοτήτων», με την οποία καθορίστηκαν από 30-1-2007 τα έξοδα παράστασης που δικαιούνταν να 

εισπράττουν ετησίως μεταξύ των άλλων και οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών 

συμβουλίων ανάλογα με το σύνολο των τακτικών αποδοχών που πραγματοποιούσαν κατά το 

αντίστοιχο οικονομικό έτος οι οικείοι δήμοι. Στη συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό 42224/4-7-2008 

(ΦΕΚ Β΄ 1350/10-7-2008) απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και 

Οικονομικών «Καθορισμός εξόδων παράστασης των δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων, 

αντιδημάρχων, προέδρων δημοτικών συμβουλίων και αντιπροέδρων κοινοτήτων», με την οποία 

καθορίστηκαν από 10-7-2008 τα έξοδα παράστασης που δικαιούνταν να εισπράττουν ετησίως 

μεταξύ των άλλων και οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων πάλι ανάλογα 

με το σύνολο των τακτικών αποδοχών που πραγματοποιούσαν κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος 

οι οικείοι δήμοι.  

4. Κατά το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφια ιδ΄και 2 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012 «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και 

ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες Αρμοδιότητες: α) … 

ιδ)  αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που 

έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό 

συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που 

υπερβαίνει το παραπάνω ποσό….. 2. Για τις περιπτώσεις ιβ`, ιγ` και ιδ` της προηγούμενης 

παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας 

συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε 

μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση 

ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις 

περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η παρούσα 

ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του 

αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ` της προηγούμενης 

παραγράφου.» 

5. Εξάλλου, κατά το άρθρο 871 ΑΚ «με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι 

διαλύουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία τους, ή μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη 

σχέση. Με αβέβαιη σχέση εξομοιώνεται και η επισφαλής απαίτηση».  

6. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι για τη σύναψη της σύμβασης του συμβιβασμού 

απαιτείται πρόταση του ενός από τα μέρη να διαλύσουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις έριδα ή 

αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση και αποδοχή της πρότασης από το άλλου μέρος (ΟλΑΠ 

578/1980, ΑΠ 1416/2008). Για την κατάρτιση του συμβιβασμού αρκεί να συνάγεται η βούληση των 

μερών για την επιδίωξή του από το περιεχόμενο της σύμβασης, χωρίς να είναι αναγκαία η 

πανηγυρική διατύπωση του σχετικού όρου.  
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7. Στην προκειμένη περίπτωση ο Αθανάσιος Τσελιού του Βασιλείου άσκησε εναντίον του 

Δήμου Ρόδου την από 20-11-2014 αίτησή του, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την 

οποία ισχυριζόταν ότι ήταν Αντιδήμαρχος του πρώην Δήμου Πεταλούδων από το 2007 μέχρι και το 

2010 και ότι δικαιούταν λόγω της ιδιότητάς του εξόδων παράστασης από το Δήμο αυτό, τα οποία 

δεν του κατέβαλλε για το χρονικό διάστημα από Απρίλιο 2009 έως και Δεκέμβριο 2010 και τα οποία 

ανέρχονταν στο ποσό των 17.950,14 ευρώ, γιαυτό και ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής.  

8. Την απαίτησή του αυτή ο Αθανάσιος Τσελιού τη στήριζε στα εξής έγγραφα: α) στη με αριθμό 

πρωτ. 41 και με αριθμό πρωτ. 585/24-1-2007 απόφαση του Δημάρχου πρώην Δήμου Πεταλούδων, 

με την οποία ορίστηκε ως Αντιδήμαρχος, β) στη με αριθμό πρωτ. 68 και με αριθμό πρωτ. 548/5-6-

2009 απόφαση του Δημάρχου πρώην Δήμου Πεταλούδων, με την οποία ορίστηκε ως Αντιδήμαρχος, 

γ) στο με αριθμό πρωτ. 5/164763/28-12-2011 έγγραφο της  Οικονομικής Υπηρεσίας της Δημοτικής 

Ενότητας Πεταλούδων, δ) στην από 31-12-2010 βεβαίωση του Μιχαήλ Κορδίνα, Δημάρχου του 

πρώην Δήμου Πεταλούδων και ε) στη με αριθμό πρωτ. 5/95001/21-8-2014 βεβαίωση της 

Οικονομικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων, με την οποία βεβαιώνεται ότι στον 

Αθανάσιο Τσελιού οφείλονται από τον πρώην Δήμο Πεταλούδων ως αμοιβή του ως Αντιδημάρχου 

συνολικά και αναλυτικά από τον Απρίλιο 2009 μέχρι το Σεπτέμβριο 2009 και από τον Οκτώβριο 

2010 μέχρι και Δεκέμβριο 2010 το ποσό των 22.545,16 ευρώ μεικτά και το ποσό των 17.950,14 

ευρώ καθαρά.   

9. Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 948/2014 διαταγή πληρωμής της Ειρηνοδίκης 

Ρόδου Μυρσίνης Πετρέλλη, με την οποία υποχρεώθηκε ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει στον 

παραπάνω το ποσό των 17.950,14 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση αυτής μέχρι την 

ολοσχερή εξόφληση, ως επίσης και το ποσό των 412 ευρώ για δικαστική δαπάνη του καθού για την 

έκδοση της διαταγής πληρωμής.  

10. Κατά του Αθανασίου Τσελιού και της αμέσως παραπάνω διαταγής πληρωμής ο Δήμος Ρόδου 

άσκησε την από 2-2-2015 και με αριθμό κατάθεσης 36/3-2-2015 ανακοπή του, που απευθύνεται στο 

Ειρηνοδικείο Ρόδου, δικάσιμος της οποίας είχε οριστεί αρχικά η 4-10-2016 και μετά από αναβολή η 

8-5-2018 και η οποία έχει ως εξής: 

«ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 

Α Ν Α Κ Ο Π Η 

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

Ρόδο και εκπροσωπείται νόμιμα. 

Κ Α Τ Α 

Αθανασίου Τσέλιου του Βασιλείου, κατοίκου Δ.Κ. Μαριτσών του Δήμου Ρόδου. 

Κ Α Τ Α 

Της με αριθμό 948/2014 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου Μυρσίνης Πετρέλλη. 

________________________________________ 

Ο καθού η ανακοπή άσκησε εναντίον μας την από 20-11-2014 και με αριθμό κατάθεσης …./2014 

αίτησή του, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής 

πληρωμής για το ποσό των 17.950,14 ευρώ ως έξοδα παράστασης του για το χρονικό διάστημα από 

Απρίλιο 2009 έως και Δεκέμβριο 2010 ως Αντιδημάρχου του πρώην Δήμου Πεταλούδων. 

Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 948/2014 διαταγή πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου 

Μυρσίνης Πετρέλλη, με την οποία υποχρεωθήκαμε να καταβάλουμε στον καθού το ποσό των 

17.950,14 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση αυτής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, ως επίσης 

και το ποσό των 412 ευρώ για δικαστική δαπάνη του καθού για την έκδοση της διαταγής πληρωμής. 

Την παραπάνω διαταγή πληρωμής ανακόπτουμε για τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους. 

1.   Γιατί με το άρθρο 93 του Συντάγματος ορίζεται ότι «1. Τα δικαστήρια διακρίνονται σε 

διοικητικά, πολιτικά και ποινικά και οργανώνονται με ειδικούς νόμους» ενώ με το άρθρο 94 ότι «1. 

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια υπάγονται οι διοικητικές 

διαφορές, της νόμος ορίζει, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2. Στα 

πολιτικά δικαστήρια υπάγονται οι ιδιωτικές διαφορές, καθώς και οι υποθέσεις εκουσίας 

δικαιοδοσίας, της νόμος ορίζει. 3. Σε ειδικές περιπτώσεις και προκειμένου να επιτυγχάνεται η ενιαία 

εφαρμογή της της νομοθεσίας μπορεί να ανατεθεί με νόμο η εκδίκαση κατηγοριών ιδιωτικών 

διαφορών στα διοικητικά δικαστήρια ή κατηγοριών διοικητικών διαφορών ουσίας στα πολιτικά 

δικαστήρια. 4. Στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια μπορεί να ανατεθεί και κάθε άλλη 

αρμοδιότητα διοικητικής φύσης, της νόμος ορίζει. Της αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνεται και η 

λήψη μέτρων για τη συμμόρφωση της διοίκησης με της δικαστικές αποφάσεις. Οι δικαστικές 



19 

 

αποφάσεις εκτελούνται αναγκαστικά και κατά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, της νόμος ορίζει» (ΑΠ 1264/2011).  

Το Σύνταγμα, με της προμνησθείσες διατάξεις, οργανώνει την απονομή της δικαιοσύνης με την 

λειτουργία δικαιοδοτικών οργάνων αντίστοιχων της τη φύση των αναφυομένων δικαστικών 

διαφορών, ως ιδιωτικών ή διοικητικών, κατά τα λοιπά δε αναθέτει στον κοινό νομοθέτη την 

υποχρέωση να θεσπίζει της κατάλληλους δικονομικούς κανόνες για την εκδίκαση των ιδιωτικών 

διαφορών από τα πολιτικά δικαστήρια και των διοικητικών διαφορών από το Συμβούλιο της 

Επικρατείας και τα διοικητικά δικαστήρια με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του ελεγκτικού 

Συνεδρίου. Εξαίρεση από τον κανόνα της κατανομής της δικαιοδοσίας, ανάλογα με τη φύση της 

διαφοράς ως ιδιωτικής ή διοικητικής, επιτρέπεται με της τασσόμενες στο άρθρο 94 παρ. 3 του 

Συντάγματος προϋποθέσεις. Εξάλλου, ενόψει του προβλεπομένου από το Σύνταγμα οργανωτικού 

σχήματος των χωριστών δικαιοδοσιών, ο έλεγχος των αποφάσεων και λοιπών διαδικαστικών 

πράξεων ενεργείται υποχρεωτικά από όργανα που ανήκουν στον ίδιο δικαιοδοτικό κλάδο, υπό την 

επιφύλαξη ότι δεν πρόκειται για πράξεις που συνιστούν άσκηση αρμοδιότητας διοικητικής φύσεως 

(ΑΕΔ 18/2005, ΑΠ 1264/2011).  

Η έκδοση διαταγής πληρωμής που εκδίδεται κατά της διατάξεις των άρθρων 624 έως 634 

εντάσσεται στην άσκηση δικαστικής και όχι διοικητικής αρμοδιότητας, ο δε έλεγχος της ορθότητας 

της αποφάσεως του δικαστικού λειτουργού της πολιτικής δικαιοδοσίας, που δέχθηκε την αίτηση 

εκδόσεως διαταγής πληρωμής για απαίτηση από σύμβαση δημόσιου έργου, ανήκει, κατά τα 

προεκτεθέντα, αποκλειστικά στα πολιτικά δικαστήρια (ΑΠ 1264/2011).  

Περαιτέρω από το άρθρο 1 ΚπολΔ, το οποίο καθορίζει της διαφορές, οι οποίες υπάγονται στη 

δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων και ορίζει, ότι στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτών 

ανήκουν οι διαφορές του ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ο νόμος δεν της έχει υπαγάγει σε άλλα 

δικαστήρια και οι υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας και δημοσίου δικαίου που ο νόμος έχει υπαγάγει 

σ’ αυτά και το οποίο, κατά το άρθρο 591 παρ. 1 ιδίου Κώδικα, εφαρμόζεται και της ειδικές 

διαδικασίες του τετάρτου βιβλίου του Κώδικα αυτού, μεταξύ των οποίων και η διαδικασία εκδόσεως 

διαταγής πληρωμής, σε συνδυασμό με το άρθρο 623 ιδίου Κώδικα, κατά το οποίο, κατά την ειδική 

διαδικασία των άρθρων 624 έως 634, μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής και για 

χρηματικές απαιτήσεις, που αποδεικνύονται, της και το οφειλόμενο ποσό, με δημόσιο ή ιδιωτικό 

έγγραφο, συνάγεται, ότι, μεταξύ των νομίμων προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν, για 

την έκδοση διαταγής πληρωμής, είναι να πρόκειται για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά 

που υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, της είναι οι απαιτήσεις, οι οποίες 

προέρχονται από διαφορές ιδιωτικού δικαίου και, συνεπώς, λόγω ελλείψεως της ανωτέρω νομίμου 

προϋποθέσεως, δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται 

από διαφορά δημοσίου δικαίου (ΑΠ 1264/2011).  

Τα ανωτέρω δεν παραλλάσσουν και με την εκδοχή, ότι της δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες, κατά το 

άρθρο 94 παρ. 4 εδ. τελευταίο του Συντάγματος, εκτελούνται (πλέον) αναγκαστικά, της νόμος ορίζει 

και κατά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και των νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου, περιλαμβάνονται (παρά το εδάφιο, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 20 νόμου 

3301/2004 στο άρθρο 1 του εκτελεστικού του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 94 

του Συντάγματος νόμου 3068/2002) και οι διαταγές πληρωμής. Διότι η ανωτέρω συνταγματική 

διάταξη δεν μετέβαλε το νομικό καθεστώς σχετικά με την έκδοση διαταγών πληρωμής, 

επιτρέποντας γενικά την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου κλπ, αλλά επέτρεψε την 

αναγκαστική εκτέλεση και κατά του Δημοσίου κλπ διαταγών πληρωμής, εφόσον της έχουν εκδοθεί 

εγκύρως βάσει του νομικού καθεστώτος, το οποίο ισχύει σχετικά. Με άλλα λόγια, με την ανωτέρω 

συνταγματική διάταξη δεν μεταβλήθηκε το μέχρι τότε νομοθετικό καθεστώς σχετικά με την έκδοση 

διαταγής πληρωμής και, συνεπώς, ούτε στα πολιτικά δικαστήρια παρασχέθηκε δυνατότητα 

εκδόσεως διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία απορρέει από διαφορά, που δεν υπάγεται στη 

δικαιοδοσία της, ούτε στα διοικητικά δικαστήρια παρασχέθηκε δυνατότητα εκδόσεως διαταγής 

πληρωμής, σε αντίθεση με τον ΚδιοικΔ (νόμος 2717/1999), ο οποίος δεν γνωρίζει το θεσμό αυτό 

(ΑΠ 1264/2011).  

Τα ανωτέρω δεν μεταβλήθηκαν ούτε από την 18/05 απόφαση του ΑΕΔ (Δ37-141), αφού, της ρητά 

αναφέρεται στην απόφαση αυτή, το Δικαστήριο, το οποίο την εξέδωσε, δεν αποφάνθηκε για το αν 

είναι κατά νόμο επιτρεπτή η έκδοση και από ποιο όργανο (θέμα, το οποίο αφορά την προκειμένη 

υπόθεση) διαταγής πληρωμής για απαίτηση από διοικητική σύμβαση, αλλά παρέπεμψε τα θέματα 

αυτά στο Δικαστήριο, υπέρ της δικαιοδοσίας του οποίου έλυσε την ενώπιόν του σύγκρουση (ΑΠ 

1264/2011).  
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Εξάλλου από το άρθρο 136 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», το οποίο ισχύει 

στην προκειμένη περίπτωση, προκύπτει ότι οι αντιδήμαρχοι για την άσκηση των καθηκόντων της 

δικαιούνταν εξόδων παράστασης που ορίζονταν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών και τα οποία ήταν ανάλογα με τα 

τακτικά έσοδα του δήμου. Επομένως η απαίτηση του αντιδημάρχου για την καταβολή των εξόδων 

παράστασης από τον οικείο δήμο είναι απαίτηση δημοσίου δικαίου και όχι ιδιωτικού δικαίου, λόγω 

της ιδιότητάς του και του σκοπού για τον οποίο και τα ελάμβανε.  

Τέλος, κατά το άρθρο 632 ΚπολΔ, αν εκδοθεί διαταγή πληρωμής παρά την έλλειψη της ανωτέρω 

νομίμου προϋποθέσεως, ακυρώνεται αυτή μετά από ανακοπή του καθ’ ου η εν λόγω διαταγή 

πληρωμής. Με την ως άνω ερμηνεία ο δικαιούχος απαίτησης από απαίτηση δημοσίου δικαίου δεν 

στερείται του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη ούτε εκείνου της ιδιοκτησίας, αφού μπορεί 

να επιδιώξει την πλήρη και αποτελεσματική ικανοποίησή του δια της προσφυγής στα διοικητικά 

δικαστήρια με τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα τα οποία και είναι προσαρμοσμένα της 

ιδιομορφίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διοικητικών διαφορών, οι οποίες και έχουν 

θεμελιώδεις διαφορές από εκείνες του ιδιωτικού δικαίου, λόγο ακριβώς για τον οποίο και 

προβλέπονται και από το ίδιο το Σύνταγμα διαφορετικές δικαιοδοσίες για την εκδίκασή της. 

Συνεπώς με την ερμηνεία αυτή δεν παραβιάζονται οι διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1, 4 παρ. 1, 17 

παρ. 1, 20, 25, 28 παρ. 1, 93 παρ. 3, 95 παρ. 5 του Συντάγματος, 6 παρ. 1, 13 και 14 της ΕΣΔΑ και 1 

εδ. α’ του 1
ου

 Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, 2 παρ. 3, 14 παρ. 1 εδ. α’ και β’, 26 του 

Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά Πολιτικά Δικαιώματα (ΑΠ 1264/2011). 

Στην προκειμένη περίπτωση ο καθού ισχυρίζεται με την παραπάνω αίτησή του ότι ήταν 

Αντιδήμαρχος του πρώην Δήμου Πεταλούδων από το 2007 μέχρι και το 2010 και ότι δικαιούταν 

λόγω της ιδιότητάς του εξόδων παράστασης από το Δήμο αυτό, τα οποία δεν του κατέβαλε για το 

χρονικό διάστημα από Απρίλιο 2009 έως και Δεκέμβριο 2010 και τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 

17.950,14 ευρώ, γιαυτό και ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής. Της, της αναφέραμε 

παραπάνω, η απαίτηση αυτή του καθού είναι δημοσίου δικαίου και δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία 

των πολιτικών δικαστηρίων και γιαυτό δεν είχε αρμοδιότητα η Ειρηνοδίκης Ρόδου να προβεί στην 

έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής και γιαυτό πρέπει αυτή να ακυρωθεί για το λόγο 

αυτό.  

2.  Γιατί η απαίτηση του καθού η ανακοπή μας δεν αποδεικνύεται από έγγραφα υπογεγραμμένα 

νόμιμα, ήτοι από τις μισθολογικές καταστάσεις που συντάσσονται κάθε μήνα και αφορούν και τα 

έξοδα παράστασης των αντιδημάρχων και τα ανεξόφλητα εντάλματα, που συντάσσονται για την 

καταβολή των εξόδων παράστασης και αν δεν εξοφληθούν αποδεικνύουν ότι δεν έχουν εισπραχθεί., 

σύμφωνα με τα άρθρα 14, 20 ,21 και 22 του από 17-5-1959 Β.Δ. Επομένως πρέπει να ακυρωθεί η 

προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και για το λόγο αυτό.   

3.  Γιατί σύμφωνα με τα άρθρα 90 παρ. 1 και 9 του ν. 2362/1995 που ισχύει και για τους Δήμους 

δυνάμει του άρθρου 276 παρ. 2 του ν. 3463/2006, οι απαιτήσεις κατά των Δήμων παραγράφονται 

μετά από πέντε έτη, η δε παραγραφή αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο 

γεννήθηκαν και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή αυτών. 

Στην προκειμένη περίπτωση ο καθού η ανακοπή ζητούσε με την παραπάνω αίτησή του να εκδοθεί 

διαταγή πληρωμής και για τα έξοδα παράστασης από τον Απρίλιο μέχρι και το Σεπτέμβριο 2009, 

ποσού 2.074,80 ευρώ για κάθε μήνα, ήτοι συνολικά για το ποσό των 12.448,80 ευρώ, με βάση δε 

την αίτηση αυτή με την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής διαταχθήκαμε να καταβάλουμε στον 

καθού η ανακοπή το ποσό αυτό. Όμως οι απαιτήσεις του καθού η ανακοπή για το έτος 2009 

παραγράφτηκαν στις 31-12-2014, αφού μέχρι τότε δεν μας είχε επιδοθεί η προσβαλλόμενη διαταγή 

πληρωμής ούτε και έγινε κάποια ενέργεια που να διακόπτει την παραγραφή. Επομένως πρέπει η 

προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής να ακυρωθεί και για το λόγο αυτό.      

4.  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, 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 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 καταβάλει 

οι ΟΤΑ είναι 6%.  



21 

 

Όμως με την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής υποχρεωνόμαστε να καταβάλουμε το ποσό των 

17.950,14 ευρώ, με το νόμιμο τόκο και όχι τον τόκο 6% από την επίδοση. Επομένως πρέπει να 

ακυρωθεί η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και για το λόγο αυτό. 

Επειδή όλοι οι λόγοι της ανακοπής μας είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμοι, επιφυλασσόμαστε δε 

να προσθέσουμε και άλλους αργότερα. 

Επειδή το Δικαστήριό σας είναι καθύλη και κατά τόπο αρμόδιο. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνει δεκτή η ανακοπή μας αυτή. 

Να ακυρωθεί, για τους λόγους που αναφέρουμε στο ιστορικό, η με αριθμό 948/2014 διαταγή 

πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου Μυρσίνης Πετρέλλη και 

Να καταδικαστεί ο καθού η ανακοπή μας στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του 

πληρεξουσίου μας δικηγόρου. 

  Ρόδος 2 Φεβρουαρίου 2015 

  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος» 

11. Μετά την άσκηση της παραπάνω ανακοπής ο Αθανάσιος Τσελιού υπέβαλε στην Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου την από 16-2-2015 αίτησή του, που πήρε αριθμό πρωτ. 2/13084/16-2-

2015, με την οποία ζητά τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς περιορίζοντας την απαίτησή του 

μόνο στο κεφάλαιο, παραιτούμενος από τους τόκους και τα έξοδα. 

12. Ενόψει όλων των παραπάνω και λόγω του ότι δεν υπάρχουν εντάλματα και εξοφλητικέ 

αποδείξεις για όλα τα ποσά που εισέπραττε ο Αθανάσιος Τσελιού με αποτέλεσμα να υπάρχει 

αβεβαιότητα ως προς το ύψος των οφειλόμενων εξόδων παράστασης, που επιτείνεται και από το 

γεγονός ότι  ο πρώην Δήμος Πεταλούδων δεν είχε καταχωρήσει τις ανεξόφλητες μισθοδοτικές 

καταστάσεις για οφειλές προς τους αιρετούς, αλλά και του γεγονότος ότι οι απαιτήσεις αυτού από 

τον Απρίλιο μέχρι και το Σεπτέμβριο 2009, ποσού 2.074,80 ευρώ για κάθε μήνα, ήτοι συνολικά για 

το ποσό των 12.448,80 ευρώ, κατά την άποψή μου έχουν παραγραφεί σύμφωνα με τα άρθρα 90 παρ. 

1 και 9 του ν. 2362/1995 που ισχύει και για τους Δήμους δυνάμει του άρθρου 276 παρ. 2 του ν. 

3463/2006, μπορεί ο Δήμος Ρόδου να συμβιβαστεί με τον Αθανάσιο Τσελιού όσον αφορά τις 

απαιτήσεις του του 2010, ποσού 1.833,78 ευρώ για κάθε μήνα από τον Οκτώβριο μέχρι και 

Δεκέμβριο και συνολικά ποσού 5.501,34 ευρώ, εισηγήθηκα στην Οικονομική Επιτροπή με τη με 

αριθμό πρωτ. 2/23438/30-3-2016 εισήγησή μου να συμβιβαστεί ο Δήμος Ρόδου με την 

καταβολή σαυτόν του ποσού των 3.850,94 ευρώ, ήτοι ποσοστού 70% (5.501,34 Χ 70%), χωρίς 

την καταβολή τόκων και εξόδων, όπως θα γίνει και με τους άλλους αιρετούς του πρώην Δήμου 

Πεταλούδων.   
13. Κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 4-4-2016 ο πληρεξούσιος δικηγόρος 

του Αθανασίου Τσελιού μου προσκόμισε τη με αριθμό πρωτ. 5/99028/26-7-2011 αίτησή του, που 

υπέβαλε στο Δήμο Ρόδου, με το εξής περιεχόμενο: «ΠΡΟΣ το Δήμο ΡΟΔΟΥ – ΔΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ  

Σας παρακαλώ όπως μου ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Ως 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ την οποία ζητούσε να του καταβληθεί για την παραπάνω αιτία το 

ποσό των 22.545,16 ευρώ μεικτά και το ποσό των 17.950,14 ευρώ καθαρά. Με την προσκόμιση της 

αίτησης αυτής ο Αθανάσιος Τσελιού ισχυριζόταν ότι διακόπηκε η παραγραφή των απαιτήσεών του 

έτους 2009 και από τότε δεν έχει συμπληρωθεί η πενταετής παραγραφή αυτών, άρα ζητούσε να του 

καταβάλει ο Δήμος Ρόδου ολόκληρο το ποσό των 17.950,14 ευρώ. 

14. Για τη διαπίστωση του αν έχουν παραγραφεί ή όχι οι απαιτήσεις του Αθανασίου Τσελιού για 

το έτος 2009 ζήτησα από την Οικονομική Επιτροπή να αναβληθεί η λήψη της απόφασης για να 

ερευνήσω αν έχει πραγματικά υποβληθεί η παραπάνω αίτηση ή όχι, γιαυτό η Οικονομική Επιτροπή 

με τη με αριθμό 84/4-4-2016 αποφάσισε τα εξής: «Αναβάλει την λήψη απόφασης επί του θέματος 

για να ελεγχθεί η ύπαρξη της με αριθμό πρωτ. 5/99028/26-7-2011 αίτησης που υπέβαλε στο Δήμο 

Ρόδου ο Αθανάσιος Τσελιού, με την οποία ζητά να του καταβληθεί για την παραπάνω αιτία το ποσό 

των 22.545,16 ευρώ μικτά και το ποσό των 17.950,14 ευρώ καθαρά και αν με την υποβολή της 

διακόπηκε η παραγραφή των απαιτήσεων του έτους 2009». 

15. Μετά από αυτό ερεύνησα για την ύπαρξη της παραπάνω αίτησης και διαπίστωσα ότι αυτή 

αφορούσε ένα έγγραφο του τότε Χωρικού Αντιδημάρχου Μιχαήλ Χριστοδούλου που αφορούσε την 

αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούσαν τα αδέσποτα ζώα, όπως προκύπτει από την 

εκτύπωση που μου έκανε το πρωτόκολλο από το πρόγραμμα αρχειοθέτησης, που σας επισυνάπτω. 

16. Στη συνέχεια ο Αθανάσιος Τσελιού μου έφερε μία νέα αίτηση σε φωτοτυπία με το ίδιο 

ακριβώς περιεχόμενο με την παραπάνω γραμμένη από το ίδιο πρόσωπο, από την οποία προκύπτει 
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ολοφάνερα ότι ήταν φωτοτυπία της παραπάνω αίτησης, απλά άλλαξε η ημερομηνία, που τέθηκε 28-

1-2013, και ο αριθμός πρωτοκόλλου, που τέθηκε: 5/9631/28.1.2013, ο οποίος αριθμός και 

ημερομηνία τέθηκε από το ίδιο χέρι που τέθηκε και η ημερομηνία, την οποία σας επισυνάπτω. Μαζί 

με την αίτηση ο Αθανάσιος Τσελιού μου προσκόμισε και τη με αριθμό πρωτ. 38751/19-5-2016 

βεβαίωση της Προϊσταμένης Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων της Δ.Ε. Πεταλούδων 

Μαριέττας Καρδούλια, που σας επισυνάπτω, η οποία χορηγήθηκε σαυτόν μετά από αίτησή του και 

με την οποία βεβαιώνεται ότι «όπως προκύπτει από το αρχείο πρωτοκόλλου του γραφείου 

διοικητικών θεμάτων της Δ.Ε. Πεταλούδων, έχει κατατεθεί αίτηση από τον κ. Τσελιού Αθανάσιο με 

αριθμό πρωτοκόλλου 9631 και ημερομηνία 28/1/2013, με την οποία αιτείται έγγραφα για τις 

μηνιαίες και ετήσιες αποδοχές του καθώς επίσης και τις αποφάσεις ορισμού του ως Αντιδημάρχου 

κατά τη διάρκεια της θητείας του στον πρώην Δήμο Πεταλούδων. Η παρούσα χορηγείται κατόπιν 

αιτήσεως του ενδιαφερομένου για νόμιμη χρήση.» 

17. Λόγω των παραπάνω ζήτησα τηλεφωνικά από τη Δ.Ε. πεταλούδων να μου στείλουν 

επικυρωμένο αντίγραφο της παραπάνω με αριθμό πρωτ. 5/9631/28-1-2013 αίτησης του Αθανασίου 

Τσελιού και να μου γνωρίζουν αν αυτός έχει υποβάλει στο Δήμο Ρόδου οποιαδήποτε αίτηση με την 

οποία να ζητά την καταβολή σαυτόν του παραπάνω ποσού των αντιμισθιών του ως Αντιδημάρχου. 

Η Δ.Ε. Πεταλούδων μου έστειλε το χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου από 14-5-2015 (προφανώς 

εσφαλμένη η ημερομηνία που δείχνει την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν τα διάφορα 

θέματα), το οποίο υπογράφεται από την παραπάνω Προϊσταμένη και το οποίο σας επισυνάπτω, στο 

οποία αναφέρεται ότι: «Σε συνέχεια τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθ. 

Πρωτ. 9631/28-1-2013 αίτηση του κ. Τσελιού Αθανασίου του Βασιλείου και την υπ΄ αρθ. 38751/19-

5-2016 σχετική βεβαίωση. Επίσης σε έρευνα μας στο αρχείο του πρωτοκόλλου υπάρχει 

πρωτοκολλημένη ακόμη μία αίτηση του κ. Τσελιού Αθανασίου με αριθμό πρωτοκόλλου 44684/27-

4-2011 φωτοτυπία της οποίας σας αποστέλλουμε για ενημέρωση σας». Έτσι από το επικυρωμένο 

φωτοαντίγραφο της με αριθμό πρωτ. 9631/28-1-2013 αίτησης του Τσελιού Αθανασίου, που σας 

επισυνάπτω, προκύπτει ότι με αυτή αυτός ζητά τη χορήγηση εγγράφων και όχι χρημάτων, δεν έχει 

δε καμιά απολύτως σχέση με την παραπάνω φωτοτυπία που μου προσκόμισε, την οποία και 

παραποίησε. Επίσης με τη με αριθμό πρωτ. 5/44684/2487/27-4-2011 αίτησή του ο Τσελιού 

Αθανάσιος, που σας επισυνάπτω, ζητούσε: «Σας παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε βεβαίωση για την 

περίοδο που ορίστηκα Αντιδήμαρχος οικονομικών υπηρεσιών στον Δήμο Πεταλούδων». 

18. Από τα παραπάνω σαφώς προκύπτει ότι ο Τσελιού Αθανάσιος δεν υπέβαλε μέχρι τις 31-12-

2014 αίτηση στο Δήμο για την καταβολή σαυτόν του παραπάνω ποσού ως αντιμισθία του ως 

Αντιδημάρχου για το 2009 και 2010, με τις παραπάνω δε αιτήσεις που υπέβαλε δεν ζητούσε την 

καταβολή της αντιμισθίας αλλά έγγραφα, επομένως δεν διακόπηκε η παραγραφή των απαιτήσεων 

του Τσελιού Αθανασίου για το έτος 2009 και γιαυτό παραγράφτηκαν στις 31-12-2014.  

19. Παρόλα αυτά ο Τσελιού Αθανάσιος επέμενε ότι δήθεν διέκοψε την παραγραφή και μου 

προσκόμισε τελευταία τη με αριθμό πρωτ. 5/80255/23-9-2016 βεβαίωση που υπογράφεται από τον 

Πρόεδρο της Δ.Κ. Μαριστών Ζερβό Μόσχο, που σας επισυνάπτω, με την οποία βεβαιώνει ότι 

«.ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από την γραμματέα της Δ.Κ. Μαριτσών ύστερα από την 

αίτηση του Κου Τσέλιου Αθανασίου του Βασιλείου με αριθμ. πρωτ. 5/79410/21-9-2016 στα αρχεία 

της Κοινότητας βρέθηκε η με αριθμ. Πρωτ. 5/99029/26-07-2011 αίτηση του την οποία σας 

επισυνάπτουμε». Η αίτηση όμως αυτή, που σας επισυνάπτω, είναι ή ίδια με την αρχική που 

προσκόμισε ο Τσελιού Αθανάσιος, ο αριθμός πρωτοκόλλου της οποίας αφορούσε άλλο έγγραφο, 

γιαυτό δεν έχω πεισθεί ότι η αίτηση αυτή με το παραπάνω περιεχόμενο υποβλήθηκε νόμιμα στο 

Δήμο Ρόδου την παραπάνω ημερομηνία και επομένως ούτε με βάση αυτήν και την αμέσως 

παραπάνω βεβαίωση διακόπηκε η παραγραφή των απαιτήσεων αυτού του έτους 2009.      

20. Για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη 

συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, κατά το άρθρο 214
Α
 Κ.Πολ.Δ. και σύμφωνα με τα παραπάνω, 

με την καταβολή στον Αθανάσιο Τσελιού του Βασιλείου μόνο του ποσού του κεφαλαίου, ήτοι του 

ποσού των 5.501,34 ευρώ, χωρίς την καταβολή τόκων και εξόδων, εντός δύο μηνών από την 

επικύρωση του πρακτικού, να εξουσιοδοτηθώ δε εγώ να υπογράψω για λογαριασμό του Δήμου 

Ρόδου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου το σχετικό πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης της 

διαφοράς, με το περιεχόμενο που κρίνω σκόπιμο υπέρ των συμφερόντων του Δήμου Ρόδου.      

Με εκτίμηση 

Ο νομικός σύμβουλός του Δήμου » 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 
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Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/39663/29-05-2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριου, 

 Το άρθρο 72 και 75 του Ν.3852/10,  

 Την με αρ. 260/2017 (Α.Δ.Α.: 7ΖΞ1Ω1Ρ-7ΒΖ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, κατά το άρθρο 214
Α
 Κ.Πολ.Δ. και σύμφωνα 

με τα παραπάνω, με την καταβολή στον Αθανάσιο Τσελιού του Βασιλείου μόνο του ποσού του 

κεφαλαίου, ήτοι του ποσού των 5.501,34 ευρώ, χωρίς την καταβολή τόκων και εξόδων, εντός 

τριών μηνών από την επικύρωση του πρακτικού.  

Β) Εξουσιοδοτεί το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο με 

έμμισθη εντολή να συντάξει και υπογράψει για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου το σχετικό πρακτικό 

συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, με το περιεχόμενο που κρίνει σκόπιμο υπέρ των 

συμφερόντων του Δήμου Ρόδου και να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την επικύρωσή του 

από το Ειρηνοδικείο Ρόδου.      
 

 

ΘΕΜΑ 6o  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)     Απόφ. Αρ. 266/2017 (Α.Δ.Α: ΩΔΚΑΩ1Ρ-8ΙΜ)   

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

οριστικού μειοδότη της προμήθειας  «ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ», έτους 2017  

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ.: 2/39803/29-05-2017) 

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

Τμήματος Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 

2/39803/29.05.2017, δια της οποίας κοινοποιείται το από 26/05/2017 Πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού Αξιολόγησης δικαιολογητικών για τον ορισμό οριστικού μειοδότη 

για την «Προμήθεια ζωοτροφών, έτους 2017», ως κατωτέρω: 
 

«Θέμα: Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη για την προμήθεια με τίτλο «Ζωοτροφές» 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της 

επιτροπής για την  ανάδειξη οριστικού μειοδότη για τη διεξαγωγή του συνοπτικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Ζωοτροφές». 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών για τον ορισμό οριστικού μειοδότη για την προμήθεια 

ζωοτροφών, έτους 2017». 
Στη Ρόδο στις 26 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 και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών του 

προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας ζωοτροφών», 

38.564,00 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 
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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 2/30968/201. 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. 

Επίσης προηγήθηκε η ανάδειξη προσωρινού μειοδότη η οποία εγκρίθηκε με την 246/2017 

απόφαση της Ο.Ε. 

Η μειοδότης –ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- σήμερα 26/05/2017 υπέβαλε εμπρόθεσμα τα 

δικαιολογητικά που ορίζονται από την διακήρυξη 1238/2017  μετά από πρόσκληση μας στις 

18/05/2017 όπως: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. 
Η Επιτροπή αφού ήλεγξε και αξιολόγησε τα παραπάνω δικαιολογητικά ένα προς ένα, αποφαίνεται 

και γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

Να ορίσει οριστικό μειοδότη για την προμήθεια ζωοτροφών, την ατομική επιχείρηση 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  με τιμή συνολικά 25.360,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24%,  31.446,40€. 

Ρόδος, 26/05/2017 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αρ. 2/39803/29.05.2017, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιείται το από 26/05/2017, 

Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Την υπ’ αριθμ. 173/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού (Α.Δ.Α.: ΩΧΒΦΩ1Ρ-ΤΦΠ) 

 Το άρθρο 58, 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αρ. 260/2017 (Α.Δ.Α.: 7ΖΞ1Ω1Ρ-7ΒΖ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης» 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

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

(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

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

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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 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 αξιολόγησης δικαιολογητικών για τον 

ορισμό οριστικού μειοδότη του Συνοπτικού,  Πρόχειρου, Μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια ζωοτροφών του Δήμου Ρόδου, έτους 2017» 

 

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

προμήθειας στην επιχείρηση «ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», με συνολική τιμή 25.360,00€ ήτοι με 

ΦΠΑ 24% 31.446,40€. 

 

 

ΘΕΜΑ 7o  (Εκτός ημερ. διάταξης)              Aπόφ. Αρ. 267/2017 (Α.Δ.Α: 6ΗΒΞΩ1Ρ-7Λ2)   

Έγκριση άσκησης έφεσης κατά του Ιωάννη Λαμπριανού κα της με αρ. 263/2015 

απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου κ. Σαλαματράκη Δημήτριου, με αρ. πρωτ. 2/39961/29-05-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμοδότηση του Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Γιαννακού Κων/νου με αρ. πρωτ.: 2/39961/29-05-2017, 

ως κατωτέρω: 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκηση έφεσης κατά του Ιωάννη Λαμπριανού και της με αριθμό 263/2015 

απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. 

Ο Ιωάννης Λαμπριανός του Μιχαήλ, άσκησε εναντίον του πρώτου Ελληνικού Δημοσίου και του 

πρώην Δήμου Ροδίων την από 28-2-2007 και με αριθμό κατάθεσης 157/2-3-2007 αγωγή του, που 

απευθυνόταν στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε να του 

καταβάλλουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ο καθένας το ποσό των 26.088,37 ευρώ ως αποζημίωση 

για την αιτία που αναφέρεται σαυτήν και ποσό 60.000 ευρώ για την ηθική βλάβη που είχε υποστεί, 

με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής του μέχρι την εξόφληση. 

Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 263/2015 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία απέρριψε αυτήν ως προς το πρώτο εφεσίβλητο, δέχτηκε μερικά την 

αγωγή ως προς το Δήμο Ρόδου, ως καθολικό διάδοχο του πρώην Δήμου Ροδίων σύμφωνα με το ν. 

3852/2010, απέρριψε το αίτημα για καταβολή αποζημίωσης για την ηθική βλάβη και υποχρέωσε το 

Δήμο Ρόδου να καταβάλει στο ενάγοντα το ποσό των 25.855,74 ευρώ με το νόμιμο τόκο 6% από 

την επίδοση της αγωγής, 12-3-2007, μέχρι την εξόφληση.  

Κατά του Ιωάννη Λαμπριανού του Μιχαήλ και της παραπάνω απόφασης άσκησα για λογαριασμό 

του Δήμου Ρόδου την από 31-3-2016 και με αριθμό κατάθεσης ……/2016 έφεση, που απευθύνεται 

στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, δικάσιμος του οποίου ορίστηκε η 26-5-2017 και η οποία έχει ως 

εξής: 

«ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Ε Φ Ε Σ Η 

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

στη Ρόδο και εκπροσωπείται νόμιμα. 

Κ Α Τ Α 
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1. Ελληνικού Δημοσίου, Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα. 

2. Ιωάννη Λαμπριανού του Μιχαήλ, κατοίκου Ρόδου, οδός Αγίου Ιωάννη αρ. 131. 

Κ Α Τ Α 

Της με αριθμό 263/2015 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. 

_____________________________________ 

Ο δεύτερος των εφεσίβλητων άσκησε εναντίον του πρώτου εφεσίβλητου και του πρώην Δήμου 

Ροδίων την από 28-2-2007 και με αριθμό κατάθεσης 157/2-3-2007 αγωγή του, που απευθυνόταν στο 

Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ανέφερε ότι παράνομα παραλείφθηκε να 

θεωρηθεί ως επιτυχών στο διαγωνισμό που είχε προκηρύξει με τη με αριθμό 1/2004 προκήρυξή του 

ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την πρόσληψη ειδικού ένστολου 

προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του πρώην Δήμου Ροδίων, με αποτέλεσμα να μη διορισθεί 

στις 9-3-2005 μαζί μες τους άλλους συνυποψηφίους του, διορίσθηκε δε τελικά στις 31-8-2006 και 

ανέλαβα υπηρεσία από τις 1-9-2006 μετά την ακύρωση της παράνομης παράλειψης με τη με αριθμό 

694/2006 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Με βάση τους ισχυρισμούς του αυτούς 

ζητούσε να αναγνωριστεί ότι το Ελληνικό Δημόσιο και ο πρώην Δήμος Ροδίων όφειλαν να του 

καταβάλουν, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο ο καθένας, ως αποζημίωση τις αποδοχές του από 9-3-

2005 μέχρι τις 31-8-2006, συνολικού ποσού 26.088,37 ευρώ και ποσό 60.000 ευρώ για την ηθική 

βλάβη που είχε υποστεί, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής του μέχρι την εξόφληση. 

Επί της παραπάνω αγωγής εκδόθηκε η με αριθμό 263/2015 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία απέρριψε αυτήν ως προς το πρώτο εφεσίβλητο, δέχτηκε μερικά την 

αγωγή ως εμάς, καθολικό διάδοχο  του πρώην Δήμου Ροδίων με το ν. 3852/2010, απέρριψε το 

αίτημα για καταβολή αποζημίωσης για την ηθική βλάβη και υποχρέωσε εμάς να καταβάλουμε στο 

δεύτερο εφεσίβλητο το ποσό των 25.855,74 ευρώ με το νόμιμο τόκο 6% από την επίδοση της 

αγωγής, 12-3-2007, μέχρι την εξόφληση.  

Την απόφαση αυτή εκκαλούμε για τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους και για όσους 

άλλους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε αργότερα. 

1.  Γιατί από τα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑ.Κ. προκύπτει ότι το Δημόσιο, οι ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ 

ευθύνονται για τις παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων τους κατά την άσκηση της 

δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, σε αποζημίωση εκείνου που έχει ζημιωθεί από τις 

παράνομες πράξεις ή παραλείψεις. 

Εξάλλου με τη με αριθμό 1/2004 προκήρυξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου προκηρύχθηκε η πλήρωση με αντικειμενικά κριτήρια 41 συνολικά θέσεων ειδικού ένστολου 

προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ροδίων, μεταξύ των οποίων και 30 θέσεων της 

κατηγορίας ΔΕ23, ενώ με τη με αριθμό 14420/23-12-2004 απόφαση του ως άνω Γενικού 

Γραμματέα ορίσθηκε, κατά το άρθρο 9 του Π.Δ/τος 23/2002, η αρμόδια Επιτροπή για τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών των υποψηφίων και για την κατάρτιση των πινάκων των καταλλήλων για 

πρόσληψη. Στο διαγωνισμό αυτό συμμετείχε και ο δεύτερος εφεσίβλητος, ο οποίος δεν υπέβαλε τη 

βεβαίωση μονίμου κατοίκου, ως μόνιμος κάτοικος του πρώην Δήμου Ροδίων, γιαυτό και η 

παραπάνω Επιτροπή δεν τον συμπεριέλαβε στους τελικούς πίνακες επιτυχόντων του κλάδου ΔΕ23 

Ειδικού Ένστολου Προσωπικού για διορισμό του από τον πρώην Δήμο Ροδίων, με συνέπεια να μη 

συμπεριληφθεί στους διορισθέντες στις 9-3-2005 δημοτικούς αστυνόμους με απόφαση του 

Δημάρχου του πρώην Δήμου Ροδίων. 

Γιαυτό ο δεύτερος εφεσίβλητος αναγκάστηκε να ασκήσει αίτηση για ακύρωση της παράλειψης 

αυτής, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 694/2006 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά 

που την ακύρωσε, λόγω του ότι η βεβαίωση μονίμου κατοικίας δεν συμπεριλαμβανόταν στα 

δικαιολογητικά που απαιτούσε η παραπάνω προκήρυξη. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος του πρώην 

Δήμου Ροδίων με τη με αριθμό 666/2006 απόφασή του, η οποία θεωρήθηκε νόμιμη από το Γενικό 

Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως ανακοίνωσε σαυτόν με το με αριθμό πρωτ. 

10072/19-7-2006 έγγραφό του, διόρισε αυτόν ως δόκιμο υπάλληλο του πρώην Δήμου Ροδίων του 

κλάδου ΔΕ23 Ειδικού Ένστολου Προσωπικού (Δημοτικός Αστυνόμος) με εισαγωγικό βαθμό Δ΄ σε 

κενή οργανική θέση του Δήμου Ροδίων και με τη με αριθμό 852/7-8-2006 απόφαση του 

τοποθετήθηκε από 1-9-2006 ως μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΔΕ23 Δημοτικών 

Αστυνόμων στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας του πρώην Δήμου Ροδίων, ορκίστηκε ως τέτοιος 

στις 1-9-2005 ενώπιον του Δημάρχου Ροδίων και την ίδια ημέρα εγκαταστάθηκε στην υπηρεσία του 

και ανέλαβε τα καθήκοντά μου, χωρίς να μου καταβληθούν αναδρομικά οι αποδοχές του, γιαυτό και 

άσκησε την παραπάνω αγωγή του, την οποία απέρριψε ως προς το πρώτο εφεσίβλητο λόγω του ότι η 

φερόμενη ως παράνομη παράλειψη αναδρομικού διορισμού του από τις 9-3-2015 συντελέστηκε από 
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τον πρώην Δήμο Ροδίων, γιαυτό μόνο εμείς νομιμοποιούμασταν παθητικά στη δίκη που ανοίχθηκε 

με την παραπάνω αγωγή και όχι και το πρώτο εφεσίβλητο. 

Εφόσον όμως η παράνομη παράλειψη να συμπεριληφθεί ο δεύτερος εφεσίβλητος στους τελικούς 

πίνακες διοριστέων συντελέστηκε από την παραπάνω Επιτροπή του άρθρου 9 του Π.Δ/τος 23/2002, 

που διορίστηκε από το Γενικό Γραμματέα της τότε Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που ήταν όργανό 

της, και όχι από τον πρώην Δήμο Ροδίων, το πρώτο εφεσίβλητο με τα όργανά του ζημίωσε το 

δεύτερο εφεσίβλητο με τον μη διορισμό του από τις 9-3-2015, αφού ο Δήμαρχος του πρώην Δήμου 

Ροδίων δεν είχε το δικαίωμα να το διορίσει από τις 9-3-2015, γιαυτό και είναι το μόνο υπεύθυνο για 

την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Για το λόγο αυτό η εκκαλούμενη απόφαση έχει μη 

νόμιμη αιτιολογία.   

2.  Γιατί από τα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑ.Κ. προκύπτει ότι το Δημόσιο, οι ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ 

ευθύνονται για τις παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων τους κατά την άσκηση της 

δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, σε αποζημίωση εκείνου που έχει ζημιωθεί από τις 

παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, σε περίπτωση δε παράνομης παράλειψης διορισμού σε 

προκηρυχθείσα θέση ΟΤΑ ο παραλειφθείς για να δικαιούται αποζημίωση λόγω μη αναδρομικού 

διορισμού του, θα πρέπει να επικαλεστεί και να αποδείξει ότι δεν απασχολείτο αλλού καθόλο το 

χρόνο από την παράλειψη του διορισμού του μέχρι το διορισμό του τελικά. 

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως αναφέρουμε παραπάνω ο δεύτερος εφεσίβλητος δεν διορίστηκε 

σε θέση του κλάδου ΔΕ23 Ειδικού Ένστολου Προσωπικού (Δημοτικός Αστυνόμος) του πρώην 

Δήμου Ροδίων στις 9-3-2015 μαζί με τους άλλους συνυποψηφίους του και διορίστηκε τελικά στις 1-

9-2006 με τη με αριθμό 666/2006 απόφασή του Δημάρχου του πρώην Δήμου Ροδίων, ζητούσε δε με 

την παραπάνω αγωγή του να του καταβληθούν ως αποζημίωση οι αποδοχές που θα ελάμβανε αν είχε 

διοριστεί από τις 9-3-2005 μέρι τις 31-8-2006, χωρίς όμως στην αγωγή του να αναφέρει ότι δεν 

απασχολείτο σε άλλη εργασία τη χρονική αυτή περίοδο ούτε και απέδειξε κάτι τέτοιο. Παρόλα όμως 

αυτά η εκκαλούμενη απόφαση έκαμε δεκτή την παραπάνω αγωγή του και μας υποχρέωσε να 

καταβάλουμε σαυτόν τις αποδοχές του για το χρονικό αυτό διάστημα. Για το λόγο αυτό η 

εκκαλούμενη απόφαση δεν έχει νόμιμη αιτιολογία. 

3. Γιατί από τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού 

Κώδικα, της ΚΥΑ 2/35576/0022/13-7-2005 (ΦΕΚ Β' 1018) «Κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης 

υπαλλήλων Ο.Τ.Α.», που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2685/1999 

(ΦΕΚ Α΄ 35), με την οποία τα μηνιαία κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης του προσωπικού των ΟΤΑ α' 

βαθμού, καθορίσθηκαν, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 μέχρι 30.6.2005 σε 238 ευρώ, 

μηνιαίως και για το χρονικό διάστημα από 1.7.2005 και εντεύθεν σε 270 ευρώ, μηνιαίως, και της 

ΚΥΑ 2/50025/0022/3-10-2006 (ΦΕΚ Β' 1489), με την οποία τροποποιήθηκε η παραπάνω ΚΥΑ και 

τα εν λόγω έξοδα κίνησης από 1.7.2006, καθορίσθηκαν στο ποσό των 325 ευρώ, σαφώς προκύπτει 

ότι τα κατ΄ αποκοπή έξοδα αυτά δεν καταβάλλονται για όσο διάστημα οι υπάλληλοι απουσιάζουν 

από την υπηρεσία τους, με εξαίρεση την κατ' έτος κανονική άδεια των δικαιούχων, την άδεια 

κύησης και λοχείας και τις συνδικαλιστικές άδειες. Άρα δεν καταβάλλονται και όταν παραλείφθηκε 

ο διορισμός του υπαλλήλου μη νόμιμα και αυτός στη συνέχεια διορίζεται αναδρομικά μετά από 

ακύρωση με δικαστική απόφαση της παράλειψης διορισμού του, λόγω του ότι από το χρονικό 

διάστημα της παράλειψης του διορισμού του μέχρι το διορισμό του και την ανάληψη των υπηρεσιών 

του δεν παρείχε τις υπηρεσίες του. 

Στην προκειμένη περίπτωση ο δεύτερος εφεσίβλητος με την παραπάνω αγωγή του ζητούσε να του 

καταβληθούν ως αποζημίωση και τα κατ΄ αποκοπή έξοδα κίνησης που καταβλήθηκαν και στους 

άλλους συνυποψηφίους του δημοτικούς αστυνόμους που είχαν διοριστεί από τις 9-3-2005, για το 

χρονικό διάστημα από 9-3-2005 έως 31-8-2006, η δε εκκαλούμενη απόφαση έκαμε δεκτή την αγωγή 

του και ως προς το κονδύλι αυτό, κρίνοντας ότι και για το χρονικό αυτό διάστημα, παρά το ότι ο 

δεύτερος εφεσίβλητος δεν παρείχε τις υπηρεσίες του, δικαιούται τα παραπάνω κατ΄ αποκοπή έξοδα 

κίνησης. Για το λόγο αυτό η εκκαλούμενη απόφαση έχει μη νόμιμη αιτιολογία.  

Επειδή όλοι οι λόγοι της έφεσής μας αυτής είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμος, επιφυλασσόμαστε 

δε να προσθέσουμε και άλλους αργότερα. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνει δεκτή η έφεσή μας αυτή. 

Να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη με αριθμό 263/2015 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Ρόδου, με σκοπό να απορριφθεί ως προς εμάς η από 28-2-2007 και με αριθμό 

κατάθεσης 157/2-3-2007 αγωγή του δεύτερου εφεσίβλητου, που στρεφόταν εναντίον του πρώην 
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Δήμου Ροδίων και του πρώτου εφεσίβλητου και απευθυνόταν στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο 

Ρόδου και 

 Να καταδικαστούν οι εφεσίβλητοι στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου 

δικηγόρου μου και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας. 

  Ρόδος 31 Μαρτίου 2016 

  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»» 

Για την έγκριση της παραπάνω έφεσης 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 Διοικητικό Εφετείο Πειραιά σήμερα 26-5-2017 ή σε 

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

το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω υπόμνημα, να προσκομίσω έγγραφα, να εξετάσω μάρτυρες, να λάβω 

ένορκες βεβαιώσεις και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η 

έφεση του Δήμου Ρόδου και να απορριφθεί η παραπάνω αγωγή του Ιωάννη Λαμπριανού.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Γιαννακού Κων/νου) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/39961/29-05-2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου Ρόδου κ. Γιαννακού Κων/νου. 

 Το άρθρο 72 και 75 του Ν.3852/10.  

 Την με αρ. 260/2017 (Α.Δ.Α.: 7ΖΞ1Ω1Ρ-7ΒΖ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει την άσκηση της από 31-3-2016 και με αριθμό κατάθεσης 4/4-4-2016 έφεσης από 

το Δήμο Ρόδου κατά του Ιωάννη Λαμπριανού του Μιχαήλ και της με αριθμό 263/2015 

απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου που απευθύνεται στο 

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.  

Β) Εξουσιοδοτεί το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Γιαννακό Κων/νο με έμμισθη 

εντολή να παραστεί στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 26/5/2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη 

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

Ρόδου, να υποβάλει υπομνήματα, να προσκομίσει έγγραφα, να εξετάσει μάρτυρες, να λάβει 

ένορκες βεβαιώσεις και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει 

δεκτή η έφεση του Δήμου Ρόδου και να απορριφθεί η αγωγή του Ιωάννη Λαμπριανού.  

 

 
 

ΘΕΜΑ 8o  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)     Απόφ. Αρ. 268/2017 (Α.Δ.Α: 7Ι51Ω1Ρ-ΡΧΥ)   

Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής και 

προφορικής δημοπρασίας «παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής 

χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και 

πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου»  

(Εισήγηση τμήματος Προσόδων Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/40160/29-05-2017) 

 

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

Προσόδων, της Δ/νσης Οικονομικών, δια της οποίας προτείνονται οι όροι διακήρυξης 

δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού προς 

τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, στη συνέχεια τα μέλη της 
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Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τους όρους της εν λόγω διακήρυξης – 

δημοπρασίας, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
  

 

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

σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/40160/29-05-2017 εισήγηση του τμήματος προσόδων της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

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

 Την με αρ. 260/2017 (Α.Δ.Α.: 7ΖΞ1Ω1Ρ-7ΒΖ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

 

Α. Εγκρίνει την κατάρτιση  των όρων διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας 

πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση, του 

δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής 

σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, ως κατωτέρω:   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

 

α) του Ν. 2971/01 και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4467/2017. 

β) του Ν. 3463/06. 

γ) του Ν.3852/2010. 

δ) του Π.Δ. 270/1981. 

ε) την υπ’ αρ. 357/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 

εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας σε διάφορες θέσεις στην παραλιακή περιοχή 

του Δήμου μας, και παραπέμπεται στην Οικονομική Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων 

σύμφωνα με το αρ. 72 του Ν.3852/2010. 

ζ) την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017 περί «Απευθείας παραχώρηση, με 

αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας 

ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Δήμους».  

η)την απόφαση Δημάρχου Ρόδου  αρ. 3042/15-9-2014 περί ορισμού και ανάθεσης  

αρμοδιοτήτων αντιδημάρχων και 1322/15-5-2015 περί ορισμού και ανάθεσης 

πρόσθετων αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχου. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος 

απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι 

ανταλλάγματος. 

Άρθρο 1 

Περιγραφή χώρων παραχώρησης –Ελάχιστο όριο προσφοράς 

Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού προς τρίτους με 

σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος καθώς και το ελάχιστο όριο προσφοράς, 

όπως ορίζονται στο παράρτημα Ά της παρούσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  

Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, πλην των αναφερόμενων στο παράρτημα 

Ά, επιφέρει τις κυρώσεις που ορίζονται από  την ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 2 

Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα στις 14/6/2017 και ώρα έναρξης 
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9:00π.μ.,  

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 14/6/2017, ημέρα Τετάρτη, 

Τόπος: Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Κτίριο Δήμου) πλατεία Ελευθερίας 

Ώρα διεξαγωγής διαγωνισμού ανά Δ.Ε.: 

9.00 π.μ.   Δ.Ε. Νότιας Ρόδου  

10:00 π.μ. Δ.Ε. Λινδίων 

11.00 π.μ. Δ.Ε. Αφάντου 

11.30 π.μ. Δ.Ε. Καλλιθέας 

12.30 μ.μ. Δ.Ε. Ρόδου και λοιπές Δημοτικές Ενότητες 

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής: 
Πρόεδρος και μέλη της επιτροπής διεξαγωγής των δημοπρασιών: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Διακοσταματίου Σάββας  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ψυλλάκης Βασίλειος 

2. Κορωναίος Ιωάννης 

3. Σταυρής Μιχαήλ 

4. Δράκος Στέφανος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

2. Παρασκεύας Δημήτριος 

3. Κασσανής Ευγένιος 

 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Ρόδου κος Λιαμής Μιχάλης 

με αναπληρωματικό τον κο Χατζησταμάτη Μιχαήλ. 

Άρθρο 3 

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και διεξάγεται κατά την ορισθείσα 

ημέρα και ώρα. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη 

διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της 

δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της 

οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. 

 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το 

ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε 

πλειοδότη και η δέσμευση αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους 

ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή, πριν 

την ενάρξεως της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, 

διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 

 

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να 

συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως 

προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας 

συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. 

Ο μισθωτής έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο μόνο 

μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή και 

την προσυπογραφή από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας 

ή τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας . 

Μετά τη λήξη της μίσθωσης δεν επιτρέπεται η παραμονή του μισθωτή στον παραχωρηθέντα 

χώρο. 
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Άρθρο 4 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ικανά για 

δικαιοπραξία. 

Άρθρο 5 

Εγγυητής 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 

υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

Άρθρο 6 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή 

τα κατωτέρω δικαιολογητικά : 

1. Εγγυητική επιστολή ύψους 30% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς 

της διακήρυξης για τους χώρους που δημοπρατούνται για την τοποθέτηση ομπρελών 

και καντινών και Εγγυητική επιστολή ύψους 50% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου 

πρώτης προσφοράς της διακήρυξης που δημοπρατούνται για την τοποθέτηση  

θαλασσίων μέσων αναψυχής , με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής για τον διαγωνισμό αναγνωρισμένης 

Τράπεζας. Οι εγγυητικές επιστολές  συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή 

αποκλεισμού να αναφέρουν τη θέση (πόστο)  για το οποίο θα χρησιμοποιηθούν. 

 Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ρόδου και θα αναγράφεται: α) η 

ημερομηνία έκδοσης, β) ο εκδότης, γ) ο αριθμός εγγύησης, δ) η σχετική απόφαση 

διακήρυξης και η ημερομηνία του διαγωνισμού, ε) το ποσό της εγγύησης, στ) την πλήρη 

επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) η 

ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη 

διενέργειας του διαγωνισμού).  

Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης και διήζησης και 

αναγνωρίζει την υποχρέωση να καταθέσει απροφάσιστα μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση από τον ΟΤΑ το ποσό που θα ζητηθεί, δηλαδή μέρος ή σύνολο της 

εγγύησης.  

Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει απαραιτήτως, επί ποινή αποκλεισμού, να αναφέρει τα 

ακριβή στοιχεία της θέσης χώρου που ζητείται προς παραχώρηση μέσω της διαδικασίας 

δημοπράτησης. 

2. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Ρόδου σύμφωνα με το άρθο 285 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) 

3. Φορολογική Ενημερότητα για χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο. 

4. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Ρόδου (ΔΕΥΑΡ). 

 5. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς την Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική 

Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΡΜ ΑΕ) 

 6. Ειδικά για όσους ενδιαφέρονται να μισθώσουν χώρο για την εκμετάλλευση 

θαλασσίων μέσων αναψυχής απαιτείται η υποβολή ακριβούς και θεωρημένου από την 

αρμόδια Λιμενική Αρχή αντιγράφου της αίτησης που υπέβαλαν για τη χορήγηση άδειας 

εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων σύμφωνα με το άρθρο 2 του Γενικού Κανονισμού 

Λιμένων αρ. 60. 

 7.  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.  

 8.  Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή Κ/Ξ. 

Για κάθε δημοπρατούμενη θέση απαιτούνται ξεχωριστά δικαιολογητικά.  
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Άρθρο 7 

Δικαίωμα αποζημίωσης 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των 

πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που 

έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. Σε περίπτωση µη τελικής συν υπογραφής του 

μισθωτηρίου συμβολαίου από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του αυτοτελούς γραφείου 

Δημόσιας Περιουσίας Δωδεκανήσου, το µμισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο 

µισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καµία αξίωση 

αποζημίωσης έναντι του ∆ηµοσίου ή του Δήμου. 

Άρθρον 8 

   Επανάληψη δημοπρασίας 

 

1. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν υπό του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος, 

εάν δεν παρουσιαστεί κατ’ αυτήν πλειοδότης. 

2. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί παρά του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή του 

Νομάρχου λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος περί την 

διενέργεια της δημοπρασίας, 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής τούτου 

αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ως και όταν μετά την κοινοποίηση εις τον 

τελευταίον πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως 

της διοικητικής αρχής δεν προσέλθει ούτος εμπροθέσμως δια την σύνταξη και υπογραφή 

της συμβάσεως. 

3. Εις τα υπό στοιχ. β΄ περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου η δημοπρασία, 

επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότου και του εγγυητού αυτου, ως 

ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, 

δυνάμενον να μειωθή δι’αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 

4. Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται δια περιληπτικής διακηρύξεως του 

δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος αναφερομένης εις τους όρους της πρώτης 

διακηρύξεως και δημοσιευομένης, ως εν άρθρο 4 του παρόντος ορίζεται, (5) τουλάχιστον 

ημέρες προ της ημέρας της διενεργείας της δημοπρασίας. 

5. Η επανάληψις της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας 

προσφοράς κατά την προηγουμένη δημοπρασία. 

 

Άρθρο 9 

Κατακύρωση διαγωνισμού – Μισθωτήριο Συμβόλαιο 

Ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας/Αυτ/λές Γρα- 

φείο Δημόσιας Περιουσίας αντίγραφο του πρακτικού κατακύρωσης της δημοπρασίας και τη 

συναφθείσα, σε εκτέλεση του Πρακτικού, σύμβαση παραχώρησης με τον πλειοδότη, σε τρία 

(3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Β΄ Αιγιαλού 

και Παραλίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή τον εξουσιοδοτημένο 

υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, συνοδευόμενα από το 

πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού 

υπέρ του δημοσίου και του Δήμου.  

Στη σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ανάκλησής της, οι 

τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου ή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Αυτοτελούς 

Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα καθώς και να 

αναγράφεται ο αριθμός του διπλότυπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του δημοσίου και 

υπέρ του Δήμου. 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 

δημοπρασίας, την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατοχύρωσης του 
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αποτελέσματος και την έκδοση των οίκοθεν σημειωμάτων υπέρ του Δημοσίου να προσέλθει 

για την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει 

υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.  

Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί από το µισθωτή ποσοστό 30% επί του συνολικού 

µισθώµατος υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και το υπόλοιπο ποσοστό 70%, επίσης επί του 

συνολικού µισθώµατος στον Ο.Τ.Α. 

Στη σύμβαση παραχώρησης προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, το είδος της 

παραχώρησης. 

Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του 

άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» 

της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού 

οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 

της αίτησης, που ελέγχεται και θεωρείται από τις ΠΔΔΠ/τα ΑΓΔΠ και επισυνάπτεται στη 

σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης. 

Μόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ο µισθωτής έχει δικαίωµα να 

εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή. 

Άρθρο 10 

Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος 

Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύµβασης έως την 31/12/2017. 

Άρθρο 11 

Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 

Το µίσθωµα αφορά το τρέχον έτος, ποσοστό τουλάχιστον 30% επί του συνολικού 

µισθώµατος υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ποσοστό 70%, επίσης, επί του συνολικού 

µισθώµατος καταβάλλεται στον Ο.Τ.Α κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Άρθρο 12 

Υποχρεώσεις μισθωτή 

Ο µισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις και στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 

ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017  περί «Απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, 

του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων 

λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους Δήμους». 

Άρθρο 13 

Λήξη μίσθωσης 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην 

κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

Απαγορεύεται η παραμονή του μισθωτή στους κοινόχρηστους χώρους, μετά τη λήξη, με 

οποιοδήποτε τρόπο, της μισθωτικής σχέσης. 

Άρθρο 14 

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης 

Στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης 

επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντίνες), αυτοκινούμενων ή μη, 

εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30.7.2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Η σύμβαση 

παραχώρησης γίνεται κατόπιν δημοπρασίας με τους όρους της παρούσας. Ο μέγιστος χώρος 

που μπορεί να καταλαμβάνει το τροχήλατο αναψυκτήριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 

τ.μ. Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από τις εγκατεστημένες 

επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κέντρα αναψυχής κτλ) και επίσης τουλάχιστον 

εκατό (100) μέτρα μεταξύ τους. Για τις παραχωρήσεις τροχήλατων αναψυκτηρίων δεν 

ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου, σύμφωνα με την 409/1999 γνωμοδότηση του 

ΝΣΚ. Στους παραχωρούμενους χώρους είναι δυνατή η τοπο- 

θέτηση αρθρωτού ξύλινου δαπέδου, όπου επιτρέπεται: Για παραχώρηση άνευ δημοπρασίας 
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για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όταν η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης το 

επιτρέπει. Για παραχώρηση που αφορά καντίνα. Στην περίπτωση αυτή, ο μέγιστος χώρος 

που μπορεί να καταλαμβάνει η καντίνα με το δάπεδο είναι 15 τ.μ. Για παραχώρηση που 

αφορά χρήση θαλασσίων μέσων αναψυχής,  προς εξυπηρέτηση του παραχωρησιούχου. 

Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο εμβαδόν δαπέδου είναι 15 τ.μ. 

Για τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών-διαμορφώσεων για την απλή χρήση εντός 

αιγιαλού παραλίας ισχύει το παράρτημα 4 της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 

12/5/2017. 

Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση ή με άλλο τρόπο 

παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων από τους μισθωτές. 

Άρθρο 15 

Ευθύνη Δήμου 

Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του 

µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου. 

Επίσης ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού για την πραγµατική κατάσταση στην 

οποία ευρίσκεται το µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι αυτός έχει λάβει γνώση, ούτε για 

την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας επί του κτήµατος, ούτε, συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν 

στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, ούτε στη λύση της µισθώσεως. 

Ο ∆ήµος υπόκειται στις υποχρεώσεις και στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 

ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017. 

Οι Ο.Τ.Α., µέσω των εντεταλµένων οργάνων τους έχουν υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση 

που διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεµβάσεις επί των κοινοχρήστων χώρων, να 

ενηµερώνουνάµεσα τα κατά τόπους αρµόδια Αυτοτελή Γραφεία ∆ηµόσιας Περιουσίας, 

προκειµένουαυτά να προβαίνουν στη λήψη µέτρων προστασίας, σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στηνκείµενη νοµοθεσία. 

Σε περίπτωση µεταβίβασης του δικαιώµατος παραχώρησης της απλής χρήσης των 

κοινοχρήστων χώρων από Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού σε επιχείρηση του άρθρου 1 της ΚΥΑ 

ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017, αυτή καθίσταται συνυπεύθυνη στις ανωτέρω 

υποχρεώσεις.  

Άρθρο 16 

Δημοσίευση Διακήρυξης 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής στον πίνακα 

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Τα έξοδα 

δημοσίευσης στον τύπο θα βαρύνουν τον Δήμο Ρόδου. 

Άρθρο 17 

Σύμφωνη γνώμη Προϊσταμένου Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας- 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Το αργότερο εντός 7 εργάσιμων ημερών πριν την κατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης 

της Δημοπρασίας, ο οικείος Δήμος αποστέλλει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. 

τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ) στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας ή 

στο αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης 

της δημοπρασίας, με τη θέση με τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου 

που παραχωρείται, την ιδιότητά του, το είδος της χρήσης και το όριο πρώτης προσφοράς 

συνοδευόμενο από το υπόβαθρο ή το απόσπασμα του παρόντος άρθρου. 

Ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας ή ο εξουσιοδοτημένος 

υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας υποχρεούται να ενημερώσει 

εντός 7 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο Δήμο εγγράφως 

με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mailκτλ.) εάν το περιεχόμενο της 

προκήρυξης συμφωνεί με την κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και της παρούσας 

απόφασης. Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη 

γνώμη του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας ή του 

εξουσιοδοτημένου υπάλληλου του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, ως προς το 
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περιεχόμενο της προκήρυξης. 

Αν ο Προϊστάμενος ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας 

Περιουσίας διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί 

αιγιαλού και της παρούσας απόφασης υποδεικνύει στον οικείο Δήμο είτε να απόσχει από τη 

διενέργεια δημοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης του 

συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρμογή οποιουδήποτε 

όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, 

συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής της τιμής εκκίνησης. Μετά την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας της δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο την 

αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας ή το αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο 

Δημόσιας Περιουσίας, για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος ανταλλάγματος και τα 

στοιχεία του πλειοδότη, προκειμένου αυτός να εκδώσει και να του αποστείλει με κάθε 

πρόσφορο μέσο, οίκοθεν 

σημείωμα του σχετικά με το ύψος του προς καταβολή από τον υπέρ ου υπέρ του δημοσίου 

ποσοστού 30% επί του καθορισθέντος ανταλλάγματος. 

Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας 

Περιουσίας/Αυτ/λές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας αντίγραφο του πρακτικού κατακύρωσης 

της δημοπρασίας και τη συναφθείσα, σε εκτέλεση του Πρακτικού, σύμβαση παραχώρησης 

με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο 

του Τμήματος Β΄ Αιγιαλού και Παραλίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας 

Περιουσίας ή τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας 

Περιουσίας, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την 

απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του δημοσίου. Στη σύμβαση 

παραχώρησης πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ανάκλησής της, οι τυχόν υποδείξεις 

του Προϊσταμένου ή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου 

Δημόσιας Περιουσίας, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα καθώς και να αναγράφεται ο 

αριθμός του διπλότυπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του δημοσίου. 

Άρθρο 18 

Ανάκληση παραχώρησης 

Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το δημόσιο: 

(α) για λόγους δημόσιου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, συγκοινωνιακούς, δημόσιας τάξης 

και ασφάλειας ή δημόσιας υγείας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

(β) Λόγω μη τήρησης από το Δήμο, των όρων, προϋποθέσεων και οικονομικών 

υποχρεώσεων που τίθενται με την παρούσα απόφαση και το άρθρο 13 του 

ν. 2971/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

(γ) εφόσον η δημοτική εταιρεία του άρθ. 266 δεν κοινοποιήσει εμπρόθεσμα τον ισολογισμό 

της στην οικεία Π.Δ.Δ.Π./Α.Γ.Δ.Π. 

Στις περιπτώσεις β και γ η ανάκληση της παραχώρησης συνεπάγεται τη βεβαίωση σε βάρος 

του Δήμου και υπέρ του δημοσίου τόσο του καταβληθέντος όσο και τυχόν οφειλόμενου 

ανταλλάγματος μέχρι τη λήξη της συναφθείσας σύμβασης παραχώρησης και επιτρέπεται η 

παραχώρηση των χώρων σε τρίτους για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη της 

παρούσας αποκλειστικά από την ΠΔΔΠ/ΑΓΔΠ. 

Επιπλέον η μη τήρηση των όρων της παρούσας από τους υπέρ ων συνεπάγεται τη λήψη 

όλων των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων για την προστασία των 

κοινοχρήστων χώρων, ανεξάρτητα από την σύναψη σύμβασης παραχώρησης και την 

καταβολή ανταλλάγματος. 

Η χρήση των χώρων αιγιαλού - παραλίας χωρίς τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης ή χωρίς 

την προσυπογραφή της ΠΔ/ΑΓΔΠ η σύμβαση είναι αυθαίρετη και λαμβάνονται όλα τα 

μέτρα προστασίας. 

Άρθρο 19 

Τρόπος παραλαβής τευχών Διακήρυξης – Πληροφόρηση 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης από την 
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Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου – τμήμα Προσόδων».   

Άρθρο 20 

Λοιπά 

Ρητά επισημαίνεται ότι για τα πόστα που θα κατατεθεί αίτηση προτιμησιακού δικαιώματος, 

αυτά θα δημοπρατούνται υπό αίρεση. 

Άρθρο 21 

Λοιποί όροι 

Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.2971/2001 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει η ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017 και όποια άλλη 

κείμενη διάταξη. 

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

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ 2017 

Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
(ΠΟΣΤΟ) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  

ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΣΕ m2 

ΟΡΙΟ 
ΠΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΕΙΔΟΣ 

ΡΟΔΟΥ ΣΑΝΓΟΥΙΓΚ 10.001 Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 496 10,000.00 € 

1 X = 879102.152 Y 
= 4036625.441 

2 X = 879115.307 Y 
= 4036634.549 

3 X = 879132.953 Y 
= 4036609.061 

4 X = 879119.798 Y 
= 4036599.953 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ ΣΑΝΓΟΥΙΓΚ 10.004 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 496 10,000.00 € 

13 X = 879059.357 Y 
= 4036755.181 

14 X = 879074.988 Y 
= 4036758.600 

15 X = 879081.611 Y 
= 4036728.315 

16 X = 879065.981 Y 
= 4036724.897 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ ΣΑΝΓΟΥΙΓΚ 10.002 Δ.Κ.Κ.  
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 2,300.00 € 

5 X = 879094.815 Y 
= 4036653.218 

6 X = 879097.125 Y 
= 4036655.133 

7 X = 879100.316 Y 
= 4036651.284 

8 X = 879098.006 Y 
= 4036649.369 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ ΣΑΝΓΟΥΙΓΚ 10.003 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 2,300.00 € 

9 X = 879049.890 Y 
= 4036748.728 

10 X = 879052.834 Y 
= 4036749.305 

11 X = 879053.795 Y 
= 4036744.398 

12 X = 879050.851 Y 
= 4036743.821 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ ΣΑΝΓΟΥΙΓΚ 10.005 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 4,000.00 € 

17 X=879074.231 
Y=4036832.444 

18 X=879075.313 
Y=4036842.385 

19 X=879070.343 
Y=4036842.926 

20 X=879069.261 
Y=4036832.985 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ ΖΕΦΥΡΟΣ 10.008.Δ.O.K. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 496 8,928.00 € 

1 X=879543.617 
Y=4039619.486 
2 X=879557.246 
Y=4039611.103 
3 X=879541.005 
Y=4039584.698 
4 X=879527.377 
Y=4039593.080 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ  ΖΕΦΥΡΟΣ 10.009 ΔΟΚ  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 165 2,970.00 € 

9 X=879480.753 
Y=4039492.543 

10 X=879485.012 
Y=4039489.924 

11 X=879467.723 
Y=4039461.815 

12 X=879463.464 
Y=4039464.434 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 



37 

 

ΡΟΔΟΥ ΖΕΦΥΡΟΣ  10.010 ΔΚΚ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

ΚΑΝΤΙΝΑ 
15 2,270.00 € 

13 X = 879489.521 Y 
= 4039554.543 

14 X = 879491.967 Y 
= 4039552.806 

15 X = 879489.072 Y 
= 4039548.729 

16 X = 879486.626 Y 
= 4039550.466 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ ΖΕΦΥΡΟΣ 10.011 ΔΣΚ  Θ.Μ.Α. 50 2,400.00 € 

5 X=879518.388 
Y=4039556.025 
6 X=879522.707 
Y=4039553.507 
7 X=879517.672 
Y=4039544.867 
8 X=879513.352 
Y=4039547.385 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΔΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 10.007 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 240 3,600.00 € 

5 X=879157.302 
Y=4037208.502 
6 X=879144.485 
Y=4037237.408 
7 X=879145.780 
Y=4037285.088 
8 X=879142.780 
Y=4037285.129 
9X=879141.468 
Y=4037236.812 

10X=879154.583 
Y=4037207.233 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΓΙΕΣ 

(ΛΑΔΙΚΟ) 
5.005 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 500 25,000.00 € 

1 X=877448.397 
Y=4027376.918 
2 X=877438.040 
Y=4027425.833 
3 X=877428.257 
Y=4027423.762 
4 X=877438.614 
Y=4027374.846 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΛΑΔΙΚΟ (ΑΝΤΟΝΥ 

ΚΟΥΙΝ) 1 
5.007 Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 122 6,100.00 € 

1 X = 877766.043 Y 
= 4027567.492 

2 X = 877762.081 Y 
= 4027562.854 

3 X = 877777.288 Y 
= 4027549.864 

4 X = 877781.250 Y 
= 4027554.502 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΛΑΔΙΚΟ (ΑΝΤΟΝΥ 

ΚΟΥΙΝ) 2 
5.008 Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 360 9,000.00 € 

5 X = 877995.137 Y 
= 4027626.804 

6 X = 878003.749 Y 
= 4027624.191 

7 X = 878015.363 Y 
= 4027662.468 

8 X = 878006.750 Y 
= 4027665.081 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΘΑΡΑ 5.014 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 174 4,524.00 € 

9 X=877634.228 
Y=4029006.709 

10 X=877628.605 
Y=4029008.800 

11 X=877618.497 
Y=4028981.618 

12 X=877624.121 
Y=4028979.527 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ – 

ΡΕΝΗ 1 
5.027 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 496 9,920.00 € 

5 X=877333.368 
Y=4030267.795 
6 X=877348.939 
Y=4030264.117 
7 X=877341.812 
Y=4030233.947 
8 X=877326.241 
Y=4030237.625 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΜΟΥΔΕΣ  5.038.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 200 4,000.00 € 

 5 X=878537.327 
Y=4032464.404 
6 X=878546.588 
Y=4032482.130 
7 X=878555.451 
Y=4032477.500 
8 X=878546.190 
Y=4032459.773 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΓΟΥΡΝΕΣ 1 5.040 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 240 4,800.00 € 

5 X=879561.207 
Y=4033462.219 
6 X=879595.045 
Y=4033483.550 
7 X=879591.845 
Y=4033488.626 
8 X=879558.008 
Y=4033467.295 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΓΟΥΡΝΕΣ 2 5.041 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 216 4,320.00 € 

9 X=879707.058 
Y=4033450.457 

10 X=879698.461 
Y=4033453.119 

11 X=879705.557 
Y=4033476.045 

12 X=879714.155 
Y=4033473.384 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΚΑΤΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΚΟΚΚΙΝΗ 
5.042 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 494 9,880.00 € 

1 X=880007.756 
Y=4033741.314 
2 X=880012.690 
Y=4033778.992 
3 X=880025.580 
Y=4033777.305 
4 X=880020.646 
Y=4033739.626 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ 

ΝΕΡΟΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΤΟΥ Σ. 
ΝΙΚΟΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΤΙΝΑ 

ΔΑΝΕΛΛΑΤΟΥ 

5.017 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 8,500.00 € 

9 X=877362.944 
Y=4029316.854 

10 X=877357.590 
Y=4029325.300 

11 X=877353.367 
Y=4029322.623 

12 X=877358.721 
Y=4029314.177 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 
"ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ' 

5.021.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 8,500.00 € 

9 X = 877282.378 Y 
= 4029620.947 

10 X = 877282.104 Y 
= 4029630.943 

11 X = 877277.106 Y 
= 4029630.806 

12 X = 877277.380 Y 
= 4029620.810 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ(ΦΑΛΗΡΑΚΙ 
ΜΠΗΤΣ- ΑΠΟΛΛΩΝ )  

5.023.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 4,750.00 € 

5 X = 877250.888 Y 
= 4029840.139 

6 X = 877251.497 Y 
= 4029850.121 

7 X = 877246.506 Y 
= 4029850.425 

8 X = 877245.897 Y 
= 4029840.444 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ 

ΡΕΝΗ 2  
5.028.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 3,500.00 € 

1 X = 877350.163 Y 
= 4030332.640 

2 X = 877353.437 Y 
= 4030342.089 

3 X = 877348.713 Y 
= 4030343.726 

4 X = 877345.439 Y 
= 4030334.277 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 

''ΜΟΝΑΞΙΑ'' & 
''ΣΩΤΗΡΗΣ'' 

5.031.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 2,500.00 € 

1 X=877457.027 
Y=4030625.492 
2 X=877460.750 
Y=4030634.772 
3 X=877456.110 
Y=4030636.634 
4 X=877452.386 
Y=4030627.353 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΡΙ 
5.035 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 7,000.00 € 

17 X=877604.164 
Y=4030957.920 

18 X=877609.414 
Y=4030966.431 

19 X=877605.158 
Y=4030969.056 

20 X=877599.909 
Y=4030960.545 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΡΑΚΙ 
(ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΛΥΨΩ 
ΚΑΙ ΠΗΓΑΣΟΣ  

5.036.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 6,000.00 € 

1 X = 877678.883 Y 
= 4031118.340 

2 X = 877684.133 Y 
= 4031126.851 

3 X = 877679.877 Y 
= 4031129.476 

4 X = 877674.627 Y 
= 4031120.965 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΜΟΥΔΕΣ 
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΝΗ  ΜΕΤΑ 
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΣΤΟ ΞΕΝ. 

ΚΟΛΟΣΣΟΣ) 

5.037 Δ.Σ.Κ.  Θ.Μ.Α. 25 6,500.00 € 

 1 X=878476.270 
Y=4032299.459 
2 X=878479.562 
Y=4032303.222 
3 X=878475.800 
Y=4032306.514 
4 X=878472.507 
Y=4032302.752 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΜΟΥΔΕΣ  5.045 Δ.Σ.Κ.  Θ.Μ.Α.  25 3,500.00 € 

9 X = 878599.069 Y 
= 4032549.760 

10 X = 878601.694 Y 
= 4032554.016 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 



39 

 

11 X = 878597.439 Y 
= 4032556.641 

12 X = 878594.814 Y 
= 4032552.385 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ 

ΞΕΝΟΔ.ΑΛΙΛΑ 
5.047 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 7,000.00 € 

1 X = 878811.585 Y 
= 4032932.264 

2 X = 878816.835 Y 
= 4032940.775 

3 X = 878821.091 Y 
= 4032938.151 

4 X = 878815.841 Y 
= 4032929.639 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΛΑΔΙΚΟ (ΑΝΤΟΝΥ 

ΚΟΥΙΝ) Θ.Μ.Α.  
5.046 Δ.Σ.Κ Θ.Μ.Α.  15 1,500.00 € 

9 X=877826.136 
Y=4027530.777 

10 X=877829.127 
Y=4027530.535 

11 X=877828.723 
Y=4027525.551 

12 X=877825.733 
Y=4027525.793  

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία Ρένης – 

Αφάντου (1) 
3.003 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 200 4,000.00 € 

 A X = 874783.154 Y 
= 4022757.992 

B X = 874787.851 Y 
= 4022756.278 

Γ X = 874801.567 Y 
= 4022793.853 

Δ X = 874796.870 Y 
= 4022795.567 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία Χελιδόνια– 

Αφάντου 
3.004 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 200 4,000.00 € 

A X = 874711.059 Y 
= 4022558.438 

B X = 874715.755 Y 
= 4022556.723 

  Γ X = 874729.471 Υ 
= 4022594.298            

Δ X = 874724.774 Y 
= 4022596.013 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία «Κολυμπιενής» 
– Κολυμπίων – αριστερά 

καντίνας (1) 
3.009 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 300 7,500.00 € 

 A X = 873871.053 Y 
= 4018404.264 

B X = 873879.922 Y 
= 4018408.883 

Γ X = 873866.065 Y 
= 4018435.491 

Δ X = 873857.196 Y 
= 4018430.872 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ Παραλία Νησάκι 3.010 Δ.Σ.Κ Θ.Μ.Α. 50 7,250.00 € 

N X = 874384.629 Y 
= 4020033.569 

Ξ X = 874389.211 Y 
= 4020035.571 

Ο X = 874385.208 Y 
= 4020044.735 

Π X = 874380.626 Y 
= 4020042.733 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ Παραλία Λιμανάκι 3.011 Δ.Σ.Κ Θ.Μ.Α. 50 6,000.00 € 

Λ X = 874224.446 Y 
= 4019260.490 

Μ X = 874228.469 Y 
= 4019257.521 

Ν X = 874234.407 Y 
= 4019265.567 

Ξ X = 874230.384 Y 
= 4019268.536 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ Παραλία Κολυμπενή 3.012 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 6,250.00 € 

I X = 873950.554 Y = 
4018793.676 

K X = 873955.517 Y 
= 4018793.064 

Λ X = 873956.741 Y 
= 4018802.988 

Μ X = 873951.779 Y 
= 4018803.601 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία Κολυμπιενής – 

Κολυμπίων 
3.013 Δ.Κ.Κ. 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

15 9,000.00 € 

E X = 873854.581 Y 
= 4018462.078 

Z X = 873857.338 Y 
= 4018463.261 

Θ X = 873855.367 Y 
= 4018467.856 

Η X = 873852.610 Y 
= 4018466.674 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία Λιμανάκι – 

Κολυμπίων 
3.014 Δ.Κ.Κ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

15 6,000.00 € 

Η X = 874479.837 Y 
= 4019451.350 

Θ X = 874482.456 Y 
= 4019449.888 

Ι  X = 874484.893 Y 
= 4019454.254 

Κ X = 874482.273 Y 
= 4019455.716 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΑΦΑΝΤΟΥ Παραλία Λούτανη 3.016 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 6,000.00 € 

A X = 874246.682 Y 
= 4020460.172 

B X = 874249.439 Y 
= 4020461.355 

Γ X = 874251.410 Y 
= 4020456.759 

Δ X = 874248.653 Y 
= 4020455.577 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 
ΣΤΕΓΝΑ ΤΑΒΕΡΝΑ 

ΓΟΡΓΟΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
1.001 ΔΣΚ  Θ.Μ.Α. 50 1,750.00 € 

1 X = 872293.120 Y 
= 4015283.158 

2 X = 872288.629 Y 
= 4015285.355 

3 X = 872293.023 Y 
= 4015294.338 

4 X = 872297.514 Y 
= 4015292.141 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΓΝΑ ΚΕΝΤΡΟ  1.002 ΔΣΚ Θ.Μ.Α. 50 2,750.00 € 

1  X = 872128.735 Y 
= 4014739.859 

2 X = 872123.983 Y 
= 4014741.416 

3 X = 872127.097 Y 
= 4014750.919 

4 X = 872131.848 Y 
= 4014749.362 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 
ΣΤΕΓΝΑ ΔΕΞΙΑ ΑΠΌ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 
1.003 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 2,750.00 € 

1 X = 872091.527 Y 
= 4014360.125 

2 X = 872086.528 Y 
= 4014360.090 

3 X = 872086.456 Y 
= 4014370.089 

4 X = 872091.456 Y 
= 4014370.125 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ ΑΡΚΕΦΤΑΣ - ΠΕΥΚΟΙ 7.013 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 60 900.00 € 

1 X=865210.749 
Y=3998539.873 
2 X=865230.749 
Y=3998539.873 
3 X=865230.749 
Y=3998536.873 
4 X=865210.749 
Y=3998536.873 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  ΒΛΗΧΑ   7.027Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 200 3,000.00 € 

 9 X = 866198.646 
Y=4003067.329 

10 X = 866184.122 
Y=4003081.078 

11 X = 866190.996 
Y=4003088.340 

12 X = 866205.521 
Y=4003074.591 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  ΒΛΗΧΑ   7.029Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 300 4,500.00 € 

 17 X=866104.351 
Y=4003139.598 

18 X=866086.390 
Y=4003163.628 

19 X=866094.400 
Y=4003169.615 

20 X=866112.360 
Y=4003145.585 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  ΘΟΛΑΡΙ ΚΑΛΑΘΟΥ 7.035 Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 150 1,950.00 € 

 5 X=866125.897 
Y=4004743.208 
6 X=866128.487 
Y=4004773.096 
7 X=866133.468 
Y=4004772.665 
8 X=866130.878 
Y=4004742.777 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  ΡΕΝΗ ΚΑΛΑΘΟΥ 7.038 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 150 1,950.00 € 

 1 X=866156.089 
Y=4005009.477 
2 X=866158.679 
Y=4005039.365 
3 X=866163.660 
Y=4005038.933 
4 X=866161.070 
Y=4005009.045 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  ΘΟΛΑΡΙ ΚΑΛΑΘΟΥ 7.036 Δ.Κ.Κ.  
ΤΡΟΧΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

15 3,500.00 € 

9 X = 866081.294 Y 
= 4004787.962 

10 X = 866084.294 Y 
= 4004787.962 

11 X = 866084.294 Y 
= 4004782.962 

12 X = 866081.294 Y 
= 4004782.962 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
Πεύκοι Παραλία Λη 

(Λίνδου) 
7.009 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 4,000.00 € 

1 X=864616.942 
Y=3999250.381 
2 X=864607.277 
Y=3999252.946 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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3 X=864608.559 
Y=3999257.779 
4 X=864618.225 
Y=3999255.214 

ΛΙΝΔΙΩΝ  ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΛΙΑ  7.020 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 25 2,500.00 € 

9 X = 867704.758 Y 
= 4002030.877 

10 X = 867703.173 Y 
= 4002035.619 

11 X = 867707.915 Y 
= 4002037.204 

12 X = 867709.500 Y 
= 4002032.462 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΛΙΑ  7.022 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 35 4,250.00 € 

17 X = 867810.033 Y 
= 4001868.188 

18 X = 867805.188 Y 
= 4001873.241 

19 X = 867808.797 Y 
= 4001876.701 

20 X = 867813.642 Y 
= 4001871.648 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
ΜΙΚΡΗ  ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΟΥ  
7.024 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 4,300.00 € 

5 X=868111.483 
Y=4001948.323 
6 X=868110.817 
Y=4001953.278 
7 X=868120.728 
Y=4001954.611 
8 X=868121.394 
Y=4001949.655 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  ΒΛΗΧΑ   7.026 Δ.Σ.Κ.   Θ.Μ.Α. 50 3,750.00 € 

5 X=866301.754 
Y=4002976.183 
6 X=866293.960 
Y=4002982.448 
7 X=866297.092 
Y=4002986.345 
8 X=866304.886 
Y=4002980.080 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  ΒΛΗΧΑ   7.028 Δ.Σ.Κ Θ.Μ.Α. 50 3,750.00 € 

13 X = 866160.355 Y 
= 4003111.737 

14 X = 866154.211 Y 
= 4003119.627 

15 X = 866158.156 Y 
= 4003122.699 

16 X = 866164.300 Y 
= 4003114.809 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ ΒΛΗΧΑ ΛΙΝΔΟΥ 7.031.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 2,750.00 € 

5 X = 865968.871 Y 
= 4003486.470 

6 X = 865966.117 Y 
= 4003496.083 

7 X = 865970.923 Y 
= 4003497.460 

8 X = 865973.677 Y 
= 4003487.847 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
ΡΕΝΗ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΟ 

ΞΕΝ. ΑΙΘΡΙΟΝ 
7.040 Δ.Σ.Κ Θ.Μ.Α. 50 3,650.00 € 

9 X = 866170.483 Y 
= 4005079.408 

10 X = 866171.530 Y 
= 4005089.353 

11 X = 866176.503 Y 
= 4005088.830 

12 X = 866175.456 Y 
= 4005078.885 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΜΝΗ 
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ 

8.001 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 50 500.00 € 

 A: X=838590.28 
Y=3998980.42 

B: X=838591.51 
Y=3998960.46 
Γ Χ=838594.00 
Υ=3998960.61 
ΔΧ=838592.78 
Υ=3998980.57 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 
ΠΕΡ. ΣΚΟΛΟΝΙΤΗΣ 
(ΠΡΩΗΝ MOHITO) 

 8.022 ΔΟΚ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 165 2,475.00 € 

A: X=851875.38 
Y=3988628.03 

B: X=851883.04 
Y=3988645.86 

Γ Χ= 851875.23 Υ 
3988649.21 

ΔΧ=851867.57 
Υ=3988631.39 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝΩ ΓΥΑΛΟΣ 8.024 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,000.00 € 

1: X=836893.65 
Y=3986872.32 

2: X=836899.26 
Y=3986891.52 

3: X=836894.46 
Y=3986892.92 

4: X=836888.85 
Y=3986873.70 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝΩ ΓΥΑΛΟΣ 8.025 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

ΚΑΝΤΙΝΑ 
15 1,150.00 € 

5: X=836926.90 
Y=3986872.86 

6: X=836929.85 
Y=3986872.34 

7: X=836930.71 
Y=3986877.27 

8: X=836927.76 
Y=3986877.78 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΟΥ 8.009 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 390 5,850.00 € 

E: X=847793.57  
Y=3982691.28 

Z: X=847823.25  
Y=3982695.69   

H: X=847825.16  
Y=3982682.83   

Θ: X=847795.48  
Y=3982678.42 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΥ 8.002 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 494 12,350.00 € 

1: X=840843.44  
Y=3977977.83   

2: X=840881.17  
Y=3977982.33   

3: X=840882.75  
Y=3977969.43   

4: X=840845.02  
Y=3977964.92 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΥ 8.003 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 494 12,350.00 € 

5: X=840708.23  
Y=3977934.82  

6: X=840742.06  
Y=3977952.14   

7: X=840748.01  
Y=3977940.59   

8: X=840714.19  
Y=3977923.27 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΥ 8.004 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 494 12,350.00 € 

9:  X=840585.12  
Y=3977869.57   

10: X=840618.94  
Y=3977886.89   

11: X=840624.90  
Y=3977875.33   

12: X=840591.07  
Y=3977858.01 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΟΥ 8.010 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 2,225.00 € 

A: X=847742.34 
Y=3982677.35 

B: X=847740.92  
Y=3982679.99 
Γ: X=847739.51  
Y=3982677.63 

Δ: X=847737.93  
Y=3982674.99 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΥ 8.008 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 10,000.00 € 

25: X = 840747.64 Y 
= 3977992.25 

26: X = 840744.69 Y 
= 3977992.77 

27: X = 840745.55 Y 
= 3977997.69 

28: X = 840748.50 Y 
= 3977997.18 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 
ΚΟΚΚΙΝΟΠΑΤΕΛΕΣ 

(500Μ ΑΠΟ ΤΑ ΘΜΑ ΤΟΥ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΣ 
ΜΑΡΙΣ ΚΑΙ 500Μ ΑΠΟ 

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΟΔΟΣ 
ΠΡΙΝΣΕΣ) 

8.023 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 25 2,500.00 € 

A:X.857703.76 
Y.3996598.24       B: 

X.857708.69 
Y.3996599.07 Γ:X. 

857709.52 
Y.3996594.14 Δ: 

X.857704.59 
Y.3996593.31 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ ΚΙΟΤΑΡΙ -ΝΗΣΑΚΙ  8.021 ΔΣΚ Θ.Μ.Α. 50 2,500.00 € 

A 855844.35 
3995725.09 
Β 855847.10 
3995720.91 
Γ 855838.74 
3995715.42 
Δ 855836.00 
3995719.59 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 
ΓΕΝΝΑΔΙ ΚΕΝΤΙΡΙΚΗ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
8.020 ΔΣΚ  Θ.Μ.Α. 50 2,250.00 € 

A 853975.54 
3992986.62 
Β 853979.97 
3992984.29 
Γ 853975.32 
3992975.44 
Δ 853970.90 
3992977.76 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΥ 8.005 Δ.Σ.Κ Θ.Μ.Α. 130 19,500.00 € 

13:X=840534.14 
Y=3977840.13 

14:X=840538.64 
Y=3977831.21 

15:X=840527.02 
Y=3977825.36 

16:X=840522.53 
Y=3977834.29 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΥ 8.006 Δ.Σ.Κ Θ.Μ.Α. 130 19,500.00 € 

17:X=840275.88 
Y=3977661.27 

18:X=840281.48 
Y=3977653.00 

19:X=840270.72 
Y=3977645.70 

20:X=840265.11 
Y=3977653.99 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΥ 8.007 Δ.Σ.Κ Θ.Μ.Α. 130 19,500.00 € 

 21:X=840817.84 
Y=3977975.34 

22:X=840821.12 
Y=3977965.90 

23:X=840808.84 
Y=3977961.63 

24:X=840805.56 
Y=3977971.08 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΙΑΛΥΣΟΥ ΜΠΛΟΥ ΜΠΕΙ ΔΕΞΙΑ 4.001.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 495 9,900.00 € 

1 X=870801.286 
Y=4038308.134 
2 X=870855.386 
Y=4038318.044 
3 X=870853.764 
Y=4038326.897 
4 X=870799.664 
Y=4038316.987 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΙΑΛΥΣΟΥ 
ΜΠΛΟΥ ΜΠΕΙ (BLUE 

BAY) 
4.002 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 6,000.00 € 

5 X=870605.351 
Y=4038280.271 
6 X=870595.437 
Y=4038278.962 
7 X=870596.092 
Y=4038274.005 
8 X=870606.006 
Y=4038275.314 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΙΑΛΥΣΟΥ 
ΜΠΛΟΥ ΟΡΑΪΖΟΝ (BLUE 

HORIZON) 
4.003  Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 6,000.00 € 

1 X = 872284.204 Y 
= 4038688.429 

2 X = 872294.118 Y 
= 4038689.738 

3 X = 872293.463 Y 
= 4038694.695 

4 X = 872283.549 Y 
= 4038693.386 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΙΑΛΥΣΟΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ELECTRA - 

ANDREA MARE 
4.004 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 6,000.00 € 

1 X=871539.768 
Y=4038478.179 
2 X=871549.303 
Y=4038481.192 
3 X=871547.796 
Y=4038485.960 
4 X=871538.261 
Y=4038482.947 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΤΑΒΥΡΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 

ΑΛΙΚΗ 
2.004. Δ.0.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,000.00 € 

 E: X = 835629.89 Y 
= 4002214.32 

Z: X = 835647.12 Y = 
4002196.21 

H: X = 835650.02 Y 
= 4002198.96 

Θ Χ = 835632.79 Υ= 
4002217.07 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΤΑΒΥΡΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 

ΦΟΥΡΝΟΙ 
2.002.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 150 1,500.00 € 

 E: X = 836258.45 Y 
= 4001907.45 

Z: X = 836293.41 Y = 
4001871.70 

H: X = 836295.55 Y 
= 4001873.80 

θ  X = 836260.59 Y = 
4001909.55 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΤΑΒΥΡΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 

ΑΛΙΚΗ 
2.003. Δ.Κ.Κ. 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

15 1,250.00 € 

A: X=835624.98 
Y=4002228.84 

B: X=835623.35 
Y=4002226.32 
Γ: X=835627.55 
Y=4002223.60 

Δ: X=835629.18 
Y=4002226.12 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΤΑΒΥΡΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 

ΦΟΥΡΝΟΙ 
2.001. Δ.Κ.Κ. 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

15 1,150.00 € 

A: X = 836262.23 Y 
= 4001927.64 

B: X=836260.60 
Y=4001925.12   

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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Γ: X=836264.80  
Y=4001922.40   

Δ: X=836266.43  
Y=4001924.92 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΝΩΝ  6001 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,000.00 € 

1 X=856579.609 
Y=4031259.155 
2 X=856576.059 
Y=4031262.677 
3 X=856590.147 
Y=4031276.874 
4 X=856593.696 
Y=4031273.352 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ  6.000 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 2,500.00 € 

1 X = 854131.330 Y 
= 4029667.790 

2 X = 854138.741 Y 
= 4029674.504 

3 X = 854142.098 Y 
= 4029670.799 

4 X = 854134.687 Y 
= 4029664.085 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΔΥΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
ΣΑΜΠΙΝΑ 

9.011.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,500.00 € 

 1 X=861266.108 
Y=4033865.664 
2 X=861263.483 
Y=4033869.920 
3 X=861246.459 
Y=4033859.423 
4 X=861249.083 
Y=4033855.167 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΌ 
ΞΕΝ.ANGEL  CLUB 

9.017 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,000.00 € 

1 X=863067.201 
Y=4035021.600 
2 X=863064.577 
Y=4035025.856 
3 X=863047.553 
Y=4035015.359 
4 X=863050.177 
Y=4035011.103 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΜΠΡOΣΤΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ 

9.007.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 150 1,950.00 € 

 13 X=868853.673 
Y=4037854.160 

14 X=868879.452 
Y=4037869.505 

15 X=868876.895 
Y=4037873.801 

16 X=868851.116 
Y=4037858.457 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΗΡΗΙΔΩΝ  

(ΔΕΞΙΑ  ΟΔΟΥ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ) 

9.005.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 170 2,210.00 € 

 5 X=869131.969 
Y=4038002.385 
6 X=869103.372 
Y=4037983.994 
7 X=869100.668 
Y=4037988.199 
8 X=869129.265 
Y=4038006.590 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΗΡΗΙΔΩΝ  

(ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ) 

9.006.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 150 1,950.00 € 

 9 X=868988.563 
Y=4037941.243 

10 X=868962.784 
Y=4037925.898 

11 X=868960.227 
Y=4037930.195 

12 X=868986.006 
Y=4037945.539 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ OCEAN BLUE 9.019 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 150 1,950.00 € 

17 X = 869792.394 Y 
= 4038165.616 

18 X = 869822.382 Y 
= 4038166.464 

19 X = 869822.524 Y 
= 4038161.466 

20 X = 869792.536 Y 
= 4038160.618 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΜΠΙΝΑ 

9.013.Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 1,725.00 € 

9 X=861245.170 
Y=4033830.517 

10 X=861246.824 
Y=4033828.015 

11 X=861242.653 
Y=4033825.257 

12 X=861240.999 
Y=4033827.760 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΝΤΟΡΕΤΑ - 

ΝΙΡΒΑΝΑ 
9.015 ΔΚΚ  

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 
ΚΑΝΤΙΝΑ 

15 1,725.00 € 

13 X=861965.219 
Y=4034262.233 

14 X=861969.390 
Y=4034264.991 

15 X=861967.736 
Y=4034267.493 

16 X=861963.565 
Y=4034264.736 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΠΕΡΙΓΙΑΛΕΝΗΣ   
9.002.Δ.Κ.Κ. 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

15 3,150.00 € 

5 X = 869587.410 Y 
= 4038123.061 

6 X = 869587.857 Y 
= 4038120.094 

7 X = 869582.913 Y 
= 4038119.349 

8 X = 869582.466 Y 
= 4038122.315 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ OCEAN BLUE 9.014 Δ.Κ.Κ.  
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

ΚΑΝΤΙΝΑ 
15 3,150.00 € 

13 X=869778.730 
Y=4038138.829 

14 X=869778.752 
Y=4038141.829 

15 X=869773.752 
Y=4038141.865 

16 X=869773.730 
Y=4038138.865 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

9.004. Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 3,150.00 € 

1 X = 868977.440 Y 
= 4037916.181 

2 X = 868979.197 Y 
= 4037913.750 

3 X = 868975.145 Y 
= 4037910.821 

4 X = 868973.388 Y 
= 4037913.252 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΞ 
9.010.Δ.Σ.Κ.  Θ.Μ.Α. 50 3,750.00 € 

9 X = 861640.682 Y 
= 4034080.531 

10 X = 861632.340 Y 
= 4034075.016 

11 X = 861635.097 Y 
= 4034070.845 

12 X = 861643.439 Y 
= 4034076.360 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΟΡΕΤΑ 

9.009.Δ.Σ.Κ.  Θ.Μ.Α. 50 3,750.00 € 

5 X = 861737.824 Y 
= 4034138.093 

6 X = 861729.482 Y 
= 4034132.578 

7 X = 861732.239 Y 
= 4034128.407 

8 X = 861740.581 Y 
= 4034133.922 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΠΙ ΝΤΕΥΣ 

9.008.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 3,750.00 € 

1 X = 861950.264 Y 
= 4034259.583 

2 X = 861941.922 Y 
= 4034254.068 

3 X = 861944.679 Y 
= 4034249.897 

4 X = 861953.021 Y 
= 4034255.412 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΜΠΙΝΑ 

9.012.Δ.Σ.Κ  Θ.Μ.Α. 50 3,750.00 € 

5 X = 861219.536 Y 
= 4033822.801 

6 X = 861211.194 Y 
= 4033817.287 

7 X = 861213.952 Y 
= 4033813.116 

8 X = 861222.293 Y 
= 4033818.631 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ EVI 
9.018  Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 3,750.00 € 

1 X = 862507.074 Y 
= 4034625.584 

2 X = 862498.732 Y 
= 4034620.069 

3 X = 862501.490 Y 
= 4034615.898 

4 X = 862509.832 Y 
= 4034621.413 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
ΔΕΞΙΑ ΟΔΟΥ 

ΠΕΡΙΓΙΑΛΕΝΗΣ ΔΕΞΙΑ 
ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΕΝΗΣ 

9.001.Δ.Σ.Κ.  Θ.Μ.Α. 50 3,750.00 € 

1 X = 869669.772 Y 
= 4038139.704 

2 X = 869679.710 Y 
= 4038140.816 

3 X = 869679.154 Y 
= 4038145.785 

4 X = 869669.216 Y 
= 4038144.673 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΔΕΞΙΑ ΟΔΟΥ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ  ΠΛΗΣΙΟΝ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
ΚΑΤΣΑΡΑΣ 

9.016 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 30 2,390.00 € 

1 X=870199.187 
Y=4038196.789 
2 X=870205.109 
Y=4038197.755 
3 X=870204.304 
Y=4038202.690 
4 X=870198.382 
Y=4038201.724 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

 

Β. Ορίζει  τον πρόεδρο και τα  μέλη της επιτροπής διεξαγωγής των δημοπρασιών ως  
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κατωτέρω: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Διακοσταματίου Σάββας  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ψυλλάκης Βασίλειος 

2. Κορωναίος Ιωάννης 

3. Σταυρής Μιχαήλ 

4. Δράκος Στέφανος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

2. Παρασκευάς Δημήτριος 

3. Κασσανής Ευγένιος 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Ρόδου κος Λιαμής 

Μιχάλης με αναπληρωματικό τον κ. Χατζησταμάτη Μιχάλη.    

 

 

ΘΕΜΑ 1o                                                 Απόφ. Αρ. 269/2017 (Α.Δ.Α: ΩΚ05Ω1Ρ-ΚΙΖ) 

Έγκριση για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας «ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» ποσού 73.000,00 €  

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/36952/18-05-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/36952/18-05-

2017 εισήγηση του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου ως 

παρακάτω:   

Θέμα : Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού 

δικτύου Δ.Ε. Ρόδου. 

Παρακαλώ, όπως σύμφωνα: 

1. με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 (Νόμος Καλλικράτης) 

ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση 

πιστώσεων του προϋπολογισμού.  

2. με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που 

προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του 

συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα 

προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου». 

3. με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού 

διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή 

κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η 

αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

4. με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται 

και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το 

άρθρο 61.» 

5. με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του 

Ν. 4412/2016: «Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή 

Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου 

δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην 
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περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον 

Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού 

προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο 

διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού 

συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων 

δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη». 

6. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 «περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων». 

7. Το Π.Δ. 80/2016  «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες». 

8. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 

κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ρόδου.  

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 

2017. 

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών 

συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δ.Ε. Ρόδου 

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

Παρασκευής και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

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

σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/36952/18-05-2017, 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών 

συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δ.Ε. Ρόδου» ποσού 

73.000,00 ευρώ ως εξής: 

Κωδικός Περιγραφή Αιτηθέν ποσό 

30-6662.0001.0001 Οικοδομικά υλικά Δ.Ε. Ρόδου 25.000,00 

30-6661.0002.0001 Χρώματα - μονωτικά 10.000,00 

30-6661.0005.0001 Υδραυλικά υλικά 10.000,00 

30-6661.0009.0001 Υαλοπίνακες 3.000,00 

30-6662.0003.0001 Άσφαλτος 10.000,00 

30-6662.0008.0001 Σκυρόδεμα 15.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ:  73.000,00 

 

 

ΘΕΜΑ 2o                             Απόφ. Αρ. Ορθή Επαν. 270/2017 (Α.Δ.Α: 7Χ71Ω1Ρ-454) 

Έγκριση για τις ανατροπές και διαθέσεις  πιστώσεων οικονομικού έτους 2017, 

σύμφωνα με τα σχέδια αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής 

Υπηρεσίας. 

(Εισηγήσεις Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/38410, 38424, 

38427/24-05-2017 & 2/39187/25-5-2017) 
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O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής τις με αρ. πρωτ.: 2/38410, 2/38424, 

38427/24-05-2017, 2/39187/25-5-2017 εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών ως παρακάτω:   

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017 

ΣΧΕΤ: Τα αιτήματα των διαφόρων Υπηρεσιών : Αριθ. πρωτ.2/35537/15-5-2017, 

2/36795/15-5-2017, 2/36577/18-5-2017, 2/37210/19-5-2017, αίτημα προμηθειών σχέδιο 

956, 2/36952/18-5-2017, 2/36941/18-5-2017 

ΣΧΕΔΙΑ:934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950, 

951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963. 

 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).  

1η ΕΙΓΗΣΗΣΗ 
A/A ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 

Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 934 10-6422.0004 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης της 

υπαλλήλου Δ/νσης  Προγραμματισμού και Οργάνωσης 

Μωραϊτου Παρασκευής στα Ιωάννινα  προκειμένου να 

παρευρεθεί στην συνάντηση που υλοποιείται το πλαίσιο του 

έργου  με τίτλο ¨Promoting citizens active invοlvement in the 

development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with 

Seasonal Demand - MOTIVATE ¨ από 20/6/2017 εως και 

23/6/2017 

1.000,00 

2 935 10-6422.0004 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης του 

υπαλλήλου Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 

Μωρϊτη Βασιλείου στα Ιωάννινα προκειμένου να παρευρεθεί 

στην συνάντηση που υλοποιείται το πλαίσιο του έργου με 

τίτλο ¨Promoting citizens active involvement in the 

development of Sustainable Tranel Plans in Med Cities with 

Seasonal Demand - MOTIVATE ¨ από 20/6/2017 έως και 

23/6/2017 

1.000,00 

3 936 10-6012.0001 Αμοιβή ληξιάρχων  β΄ εξαμήνου 7.500,00 

4 937 10-6012.0002 
Αμοιβή πρακτικογράφων του Δ.Σ. , β΄εξαμήνου 

 
10.000,00 

5 938 10-6012.0003 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για 

προσωπικό πολιτικής προστασίας , β΄εξαμήνου 

 

500 

6 939 15-6022.0001 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , 

β΄εξαμήνου 

1.000,00 

7 940 15-6052.0001 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 

χρόνου , β΄εξαμήνου 
225 

8 941 20-6022.0001 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές, 

β΄εξαμήνου 

29.000,00 

9 942 20-6042.0001 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , 

β΄εξαμήνου 

7.500,00 

10 943 15-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 2.000,00 

11 944 00-8261.0001 
Λοιπές επιστροφές ( για ΟΤΕ σύμφωνα με την αριθ. 

182/2017 απόφαση του Δ.Σ. ) 
20.571,84 

12 945 20-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 10.000,00 

13 946 30-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 15.000,00 

14 947 35-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 5.000,00 

15 948 40-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.000,00 

16 949 70-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 40.000,00 

17 950 15-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 
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18 951 20-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10.000,00 

19 952 30-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 15.000,00 

20 953 35-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00 

21 954 40-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 

22 955 70-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 20.000,00 

23 956 10-7133.0001 Επιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς είδους ) 15.000,00 

24 957 
30-

6662.0001.0001 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 25.000,00 

25 958 
30-

6661.0002.0001 
ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 10.000,00 

26 959 
30-

6661.0005.0001 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 10.000,00 

27 960 
30-

6661.0009.0001 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (ΤΖΑΜΙΑ) Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 3.000,00 

28 961 
30-

6662.0003.0001 
ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 10.000,00 

29 962 
30-

6662.0008.0001 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 15.000,00 

30 963 30-7135.0030 Εξοπλισμός Παραλιών Δήμου Ρόδου 24.000,00 

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

Παρασκευής και της Προϊσταμένης του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

2
η
 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 Δικαστικά 

έξοδα  
00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης της 

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά 

3119/2015 ( τόκοι των ποσών 18.933,72 και 

2.461,38 για έξοδα δικαστικά )   

-854,88 

2 Οδοιπορικά  70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα για την μετακίνηση 

υπαλλήλου Δ/νσης Τουρισμού κ. Χατζίκου 

Κωνσταντίνου του κλήμη στο Μιλάνο χρονικού 

διαστήματος από 1 έως και 5 Απριλίου 2017 

προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου 

στην Τουριστική έκθεση ΒΙΤ 2017 που θα 

πραγματοποιηθεί στο Μιλάνο από 3 έως 4 

Απριλίου 2017 

-7,00 

3 Οδοιπορικά  70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα για την μετακίνηση 

υπαλλήλου Δ/νσης Τουρισμού κ. Σαββιού  

Αναστασίας στην  Μόσχα  χρονικού 

διαστήματος από 13/3/2017  έως και 

Παρασκευή 17/3/2017  προκειμένου να 

εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στην Τουριστική 

έκθεση ΜΙΤΤ  που θα πραγματοποιηθεί στην 

Μόσχα  από 14-16 Μαρτίου 2017 

-1,74 

4 Οδοιπορικά  70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του νομικού Συμβούλου του 

Δήμου Ρόδου Θεόδωρου Παπαγεωργίου ή και 

κάθε αναπληρωτή του , στον Πειραιά στις 2-3-

2017 για να παραστεί στο Διοικητικό Εφετείο 

Πειραιά  

-178,11 
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5 Οδοιπορικά   00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση  

μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου 

κ.Παπουρά  Αλέξανδρου  εκλεγμένο μέλος του 

Δήμου Ρόδου  στο Σύνδεσμο Δήμων  Ιαματικών 

πηγών Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη από 

22/4/2017 έως και 23/4/2017 προκειμένου να 

συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος  

-500,00 

6 Οδοιπορικά  10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης της υπαλλήλου Κλαδογένη  

Ανθούλας στην Αθήνα για  παρακολούθηση 

σεμιναρίου στις 10-11-12/4/2017  

           -112,89 

7 Οδοιπορικά  00-6421 

Μετακίνηση Αντιδημάρχου Τουρισμού 

Μαρίζας Χατζηλαζάρου  από 1/4/2017 έως και 

4/4/2017 στο Μιλάνο στην Τουριστική έκθεση  

ΒΙΤ 2017 

           -460,00 

8 Λοιπές 

επιστροφές  
00-8261.0001 Λοιπές επιστροφές         -20.000,00 

9 Δαπάνες  30-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  

 
           -396,80 

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

Παρασκευής και της Προϊσταμένης του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

3
η
 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση πίνακα απόφασης ανατροπής και διάθεσης υποχρέωσης οικονομικού 

έτους 2017. 

 Πίνακας για απόφαση ανατροπής και διάθεσης υποχρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Π.Δ/τος 80/2016, για τον Κ.Α. 20-6012.0001 για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές της Δ/νσης 

Καθαριότητας (μόνιμο προσωπικό). 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Αποζημίωση  20-6012.0001 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 

για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 

ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές της 

Δ/νσης καθαριότητας , Μόνιμο προσωπικό 

α΄εξαμήνου  

-8.500,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Αποζημίωση  20-6012.0001 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 

εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 

λοιπές πρόσθετες αμοιβές της Δ/νσης 

καθαριότητας, Μόνιμο προσωπικό 

β΄εξαμήνου  

 13.500,00 

 

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

Παρασκευής και της Προϊσταμένης του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 
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4
η
 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017 

ΣΧΕΤ: Τα αιτήματα των διαφόρων Υπηρεσιών : Αριθ. πρωτ.2/38127/23-5-2017, 

ΣΧΕΔΙΑ:964, 

 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 

1 964 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνηση της 

υπαλλήλου της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης 

Μωραϊτου Παρασκευής Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Αθήνα 

από 31/5/2017 έως και 2/6/2017 προκειμένου να 

παρακολουθήσει εργαστήριο για τις στρατηγικές βιώσιμης 

αστικής ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 

1.000,00 

(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 τις ανωτέρω εισηγήσεις, ακολούθησε 

μία συμπληρωματική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών ίδιου θέματος με αρ. πρωτ.: 

2/39931/29-5-2017 η οποία θα πρέπει απαραιτήτως να συμπεριληφθεί σε αυτήν την 

απόφαση και να εγκριθεί συμπληρωματικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω εύρυθμη 

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

εξής: 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση συμπληρωματικού πίνακα Αποφάσεων ανατροπών και διαθέσεων 

υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017. 

Πίνακας για αποφάσεις ανατροπών και διαθέσεων υποχρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Π.Δ/τος 80/2016. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Αμοιβές  00-6142.0026 
Αμοιβή για έλεγχο ΚΤΕΟ και πιστοποίηση 

μηχανημάτων έργου (Παράβολα και 

πιστοποίηση)  

-162,00 

2 Προμήθεια  15-7135.0019 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για 

παιδικούς σταθμούς Δήμου Ρόδου 
-10.000,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Πάγια  70-6662.0002 Υδραυλικά υλικά Δημοτικής Ενότητας 

Ιαλυσού 
355,00 

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

Παρασκευής και της Προϊσταμένης του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν 

σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 

2/38410,2/38424,2/38427/24-05-2017 και 2/39187/25-05-2017, 

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

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

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 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 Δικαστικά 

έξοδα  
00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης της 

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά 

3119/2015 ( τόκοι των ποσών 18.933,72 και 

2.461,38 για έξοδα δικαστικά )   

-854,88 

2 Οδοιπορικά  70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα για την μετακίνηση 

υπαλλήλου Δ/νσης Τουρισμού κ. Χατζίκου 

Κωνσταντίνου του κλήμη στο Μιλάνο χρονικού 

διαστήματος από 1 έως και 5 Απριλίου 2017 

προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου 

στην Τουριστική έκθεση ΒΙΤ 2017 που θα 

πραγματοποιηθεί στο Μιλάνο από 3 έως 4 

Απριλίου 2017 

-7,00 

3 Οδοιπορικά  70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα για την μετακίνηση 

υπαλλήλου Δ/νσης Τουρισμού κ. Σαββιού  

Αναστασίας στην  Μόσχα  χρονικού 

διαστήματος από 13/3/2017  έως και 

Παρασκευή 17/3/2017  προκειμένου να 

εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στην Τουριστική 

έκθεση ΜΙΤΤ  που θα πραγματοποιηθεί στην 

Μόσχα  από 14-16 Μαρτίου 2017 

-1,74 

4 Οδοιπορικά  70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του νομικού Συμβούλου του 

Δήμου Ρόδου Θεόδωρου Παπαγεωργίου ή και 

κάθε αναπληρωτή του , στον Πειραιά στις 2-3-

2017 για να παραστεί στο Διοικητικό Εφετείο 

Πειραιά  

-178,11 

5 Οδοιπορικά   00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση  

μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου 

κ.Παπουρά  Αλέξανδρου  εκλεγμένο μέλος του 

Δήμου Ρόδου  στο Σύνδεσμο Δήμων  Ιαματικών 

πηγών Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη από 

22/4/2017 έως και 23/4/2017 προκειμένου να 

συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος  

-500,00 
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6 Οδοιπορικά  10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης της υπαλλήλου Κλαδογένη  

Ανθούλας στην Αθήνα για  παρακολούθηση 

σεμιναρίου στις 10-11-12/4/2017  

           -112,89 

7 Οδοιπορικά  00-6421 

Μετακίνηση Αντιδημάρχου Τουρισμού 

Μαρίζας Χατζηλαζάρου  από 1/4/2017 έως και 

4/4/2017 στο Μιλάνο στην Τουριστική έκθεση  

ΒΙΤ 2017 

           -460,00 

8 Λοιπές 

επιστροφές  
00-8261.0001 Λοιπές επιστροφές         -20.000,00 

9 Δαπάνες 30-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

 
-396,80 

10 Αποζημίωση 20-6012.0001 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 

εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 

λοιπές πρόσθετες αμοιβές της Δ/νσης 

καθαριότητας , Μόνιμο προσωπικό α΄εξαμήνου 

-8.500,00 

11 Αμοιβές  00-6142.0026 
Αμοιβή για έλεγχο ΚΤΕΟ και πιστοποίηση 

μηχανημάτων έργου (Παράβολα και 

πιστοποίηση)  

-162,00 

12 Προμήθεια  15-7135.0019 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για 

παιδικούς σταθμούς Δήμου Ρόδου 
-10.000,00 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

A/A 

ΑΡ. 

ΣΧΕΔΙΟΥ 

Η ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

1 934 10-6422.0004 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης της 

υπαλλήλου Δ/νσης  Προγραμματισμού και 

Οργάνωσης Μωραϊτου Παρασκευής στα Ιωάννινα  

προκειμένου να παρευρεθεί στην συνάντηση που 

υλοποιείται το πλαίσιο του έργου  με τίτλο 

¨Promoting citizens active invοlvement in the 

development of Sustainable Travel Plans in Med 

Cities with Seasonal Demand - MOTIVATE ¨ από 

20/6/2017 εως και 23/6/2017 

1.000,00 

2 935 10-6422.0004 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης του 

υπαλλήλου Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων 

Τεχνολογιών Μωρϊτη Βασιλείου στα Ιωάννινα 

προκειμένου να παρευρεθεί στην συνάντηση που 

υλοποιείται το πλαίσιο του έργου με τίτλο 

¨Promoting citizens active involvement in the 

development of Sustainable Tranel Plans in Med 

Cities with Seasonal Demand - MOTIVATE ¨ από 

20/6/2017 έως και 23/6/2017 

1.000,00 

3 936 10-6012.0001 Αμοιβή ληξιάρχων  β΄ εξαμήνου 7.500,00 

4 937 10-6012.0002 
Αμοιβή πρακτικογράφων του Δ.Σ. , β΄εξαμήνου 

 
10.000,00 

5 938 10-6012.0003 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 

εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές για προσωπικό πολιτικής 

προστασίας , β΄εξαμήνου 

 

500 

6 939 15-6022.0001 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 

εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές , β΄εξαμήνου 

1.000,00 

7 940 15-6052.0001 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 

αορίστου χρόνου , β΄εξαμήνου 
225 

8 941 20-6022.0001 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 

εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές, β΄εξαμήνου 

29.000,00 
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9 942 20-6042.0001 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 

εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές , β΄εξαμήνου 

7.500,00 

10 943 15-6252.0001 
Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών 

εγκαταστάσεων 
2.000,00 

11 944 00-8261.0001 
Λοιπές επιστροφές ( για ΟΤΕ σύμφωνα με την αριθ. 

182/2017 απόφαση του Δ.Σ. ) 
20.571,84 

12 945 20-6252.0001 
Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών 

εγκαταστάσεων 
10.000,00 

13 946 30-6252.0001 
Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών 

εγκαταστάσεων 
15.000,00 

14 947 35-6252.0001 
Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών 

εγκαταστάσεων 
5.000,00 

15 948 40-6252.0001 
Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών 

εγκαταστάσεων 
1.000,00 

16 949 70-6252.0001 
Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών 

εγκαταστάσεων 
40.000,00 

17 950 15-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 

18 951 20-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10.000,00 

19 952 30-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 15.000,00 

20 953 35-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00 

21 954 40-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 

22 955 70-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 20.000,00 

23 956 10-7133.0001 Επιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς είδους ) 15.000,00 

24 957 30-6662.0001.0001 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 25.000,00 

25 958 30-6661.0002.0001 ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 10.000,00 

26 959 30-6661.0005.0001 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 10.000,00 

27 960 30-6661.0009.0001 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (ΤΖΑΜΙΑ) Δ.Ε. 

ΡΟΔΟΥ 
3.000,00 

28 961 30-6662.0003.0001 ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 10.000,00 

29 962 30-6662.0008.0001 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 15.000,00 

30 963 30-7135.0030 Εξοπλισμός Παραλιών Δήμου Ρόδου 24.000,00 

31 964 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνηση της 

υπαλλήλου της Δ/νσης Προγραμματισμού και 

Οργάνωσης Μωραϊτου Παρασκευής Αρχιτέκτονα 

Μηχανικού στην Αθήνα από 31/5/2017 έως και 

2/6/2017 προκειμένου να παρακολουθήσει 

εργαστήριο για τις στρατηγικές βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης ( ΣΒΑΑ ) 

1.000,00 

32 Αποζημίωση  20-6012.0001 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 

εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές της Δ/νσης καθαριότητας, 

Μόνιμο προσωπικό β΄εξαμήνου  

 13.500,00 

33 Πάγια  70-6662.0002 Υδραυλικά υλικά Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού 355,00 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει όλες τις ανωτέρω αποφάσεις αναλήψεων 

υποχρεώσεων, ως διατάκτης, όπου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 διατάκτης είναι η 

Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3o                                    Απόφ. Αρ. 271/2017 (Α.Δ.Α: ΨΒ1ΥΩ1Ρ-Π1Α) 

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

παραγραφής. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών  με αρ. πρωτ.: 2/38141/23-05-2017) 
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O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/38141/23-5-2017 

εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών ως παρακάτω:   

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

λόγω παραγραφής. 

Σχετ:  1) Το με αριθ. πρωτ. 2/1727/11-1-2017 έγγραφο μας προς την Νομική Υπηρεσία 2) Η 

απάντηση της Νομ. Υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/37749/22-5-2017. 

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και προκειμένου για την διαγραφή 

τιμολογίων, (που θα επακολουθήσει) λόγω παραγραφής, λόγω παρέλευσης πενταετίας από 

το τέλος του έτους στο οποίο οι αξιώσεις δημιουργήθηκαν και ήταν δυνατή η δικαστική 

τους επιδίωξη (άρθρα 90 έως 94 του Ν. 2362/1995, άρθρο 29, παρ. 5 του Ν. 3202/2003 και 

άρθρο 276, παρ. 2 του Ν. 3463/2006), άρθρα 140 έως 143 του Ν. 4270/2014, δηλ. από 1-1 

έως 31-12-2011, εισηγούμαστε την ανατροπή υποχρεώσεων-δεσμεύσεων, στους Κ.Α 

προϋπολογισμού και για τα παραστατικά που αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες, Α 

και Β: 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Α 

ΚΑ Αξία 

00-8113.0001 112,79 

00-8312.0001 522,00 

00-8313.0001 3.302,16 

00-8315.0099 5.080,16 

00-8317.0001 49.932,57 

10-8122.0001 2.417,64 

10-8311.0001 220,40 

10-8312.0001 1.074,13 

10-8315.0006 113,90 

10-8315.0099 567,30 

15-8312.0001 21.400,00 

15-8315.0006 2.338,68 

15-8315.0099 937,46 

20-8313.0001 2.436,00 

30-8122.0001 181.021,13 

30-8313.0001 638,00 

30-8314.0001 155,40 

30-8315.0099 50,00 

30-8316.0001 32.359,88 

30-8321.0001 50.200,23 

35-8315.0099 1.642,94 

35-8316.0001 114,00 

40-8313.0001 986,00 

64-8122.0001 1.771,08 

70-8312.0001 869,00 

ΣΥΝΟΛΟ 360.262,85 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ (1-1-2011 ΕΩΣ 31-12-2011) 

Αρ. Ημ. Έκδοσης Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

6978869702 18/5/2011 VODAFONE 000000000 00-8113.0001 112,79 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

23 1/7/2011 ΣΠΑΡΤΑΛΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 056084646 00-8312.0001 522,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

6942409915 18/5/2011 VODAFONE 000000000 00-8313.0001 207,00 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 
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6937031495 22/10/2011 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 997561152 00-8313.0001 100,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

6937031495 22/11/2011 ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 036168015 00-8313.0001 100,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

6937031495 22/12/2011 ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 036168015 00-8313.0001 100,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

2011 27/12/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ- ΕΛΤΑ 094026421 00-8313.0001 53,62 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

588 31/10/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ- ΕΛΤΑ 094026421 00-8313.0001 244,08 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

589 31/10/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ- ΕΛΤΑ 094026421 00-8313.0001 53,62 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

0905005030000

22 14/2/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ- ΕΛΤΑ 094026421 00-8313.0001 28,52 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

372 1/11/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ- ΕΛΤΑ 094026421 00-8313.0001 605,12 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

4151 25/7/2011 ΕΜ - ΣΤΑΤ Α.Ε. 999983276 00-8313.0001 910,20 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

6978869702 12/12/2011 ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 023322403 00-8313.0001 300,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

6942409915 12/9/2011 ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 000000000 00-8313.0001 100,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

6942409915 12/8/2011 ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 000000000 00-8313.0001 100,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

6942409915 12/7/2011 ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 000000000 00-8313.0001 100,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

6942409915 12/12/2011 ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 000000000 00-8313.0001 300,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

000388 17/2/2011 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Μ. ΠΕΤΙΝΗ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 093058224 00-8315.0099 185,00 

Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

93694 27/5/2011 

ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. 998279341 00-8315.0099 37,88 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

114471 1/11/2011 
ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. 998279341 00-8315.0099 210,08 

Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

93719 27/5/2011 

ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. 998279341 00-8315.0099 172,20 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

16945 31/10/2011 
ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. 998279341 00-8315.0099 210,08 

Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

23 29/12/2011 ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑΣΕΜΙ 058743953 00-8315.0099 2.495,90 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

1058 5/9/2011 ΜΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 042680341 00-8315.0099 348,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

46 28/2/2011 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ 0.Ε 998114491 00-8315.0099 445,20 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

950 7/8/2011 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ 0.Ε 998114491 00-8315.0099 445,20 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

986 29/12/2011 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ 0.Ε 998114491 00-8315.0099 237,80 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

3990 31/12/2011 

ΥΙΟΙ Σ.ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ-

ΗΛ.ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε. 082924230 00-8315.0099 46,40 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

45ΨΞΩ1Ρ-ΖΔΝ 23/12/2011 ΦΡΑΡΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 015430371 00-8315.0099 246,42 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

Ν.1943/91-1 29/12/2011 ΜΑΓΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 028213297 00-8317.0001 9.259,04 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

Ν.1943/91-12 29/12/2011 ΜΑΤΣΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 061194830 00-8317.0001 9.089,74 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

Ν.1943/91-5 29/12/2011 ΜΠΑΛΑΣΚΑ  ΜΑΡΙΑΝΝΑ 056794750 00-8317.0001 14.778,00 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

Ν.1943/91-14 29/12/2011 

ΝΑΖΑΡΙΑΝ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΟΥ 

ΛΑΖΑΡΟΥ 054142935 00-8317.0001 16.621,20 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

Νο.15138  13/7/2011 
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΣΤΑΓΚΑ 
ΣΜΑΡΑΓΔΗ 026270825 00-8317.0001 184,59 

Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

18 29/12/2011 

Κ/Ξ  Κ. ΒΡΟΥΧΟΣ- Γ. ΓΛΥΝΟΣ - Μ. 

ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ ΟΕ - Μ. 
ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 999245267 10-8122.0001 2.417,64 

Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

826 14/12/2011 OMNISYS TECHNOLOGIES Ε.Π.Ε. 099657190 10-8311.0001 88,16 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

831 28/12/2011 OMNISYS TECHNOLOGIES Ε.Π.Ε. 099657190 10-8311.0001 132,24 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

4ΑΣΦΩ1Ρ-737 5/7/2011 ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 028120517 10-8312.0001 814,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

ΑΡ.15138 13/7/2011 
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΣΤΑΓΚΑ 
ΣΜΑΡΑΓΔΗ 026270825 10-8312.0001 260,13 

Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

6721 2/2/2011 ΛΕΒΕΝΤΗΣ-ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 027193179 10-8315.0006 43,40 Διαγραφή λόγω 
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παραγραφής 

6807 23/3/2011 ΛΕΒΕΝΤΗΣ-ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 027193179 10-8315.0006 70,50 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

202 13/12/2011 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 

ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ" 101674554 10-8315.0099 346,50 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

479 28/6/2011 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ 0.Ε 998114491 10-8315.0099 95,12 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

556 27/12/2011 

ΥΙΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ 

Ε.Ε. 998115790 10-8315.0099 55,68 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

94 17/12/2011 

ΥΙΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ 

Ε.Ε. 998115790 10-8315.0099 70,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

59 31/1/2011 Β. ΝΑΚΚΑ - ΣΤ. ΝΑΚΚΑ Ο.Ε.  999673692 15-8312.0001 2.600,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

128 31/3/2011 Β. ΝΑΚΚΑ - ΣΤ. ΝΑΚΚΑ Ο.Ε.  999673692 15-8312.0001 1.700,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

261 29/4/2011 Β. ΝΑΚΚΑ - ΣΤ. ΝΑΚΚΑ Ο.Ε.  999673692 15-8312.0001 2.600,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

171 30/4/2011 Β. ΝΑΚΚΑ - ΣΤ. ΝΑΚΚΑ Ο.Ε.  999673692 15-8312.0001 1.700,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

352 31/5/2011 Β. ΝΑΚΚΑ - ΣΤ. ΝΑΚΚΑ Ο.Ε.  999673692 15-8312.0001 2.600,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

219 31/5/2011 Β. ΝΑΚΚΑ - ΣΤ. ΝΑΚΚΑ Ο.Ε.  999673692 15-8312.0001 1.700,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

45 31/1/2011 Β. ΝΑΚΚΑ - ΣΤ. ΝΑΚΚΑ Ο.Ε.  999673692 15-8312.0001 1.700,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

115 28/2/2011 Β. ΝΑΚΚΑ - ΣΤ. ΝΑΚΚΑ Ο.Ε.  999673692 15-8312.0001 2.500,00 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

86 28/2/2011 Β. ΝΑΚΚΑ - ΣΤ. ΝΑΚΚΑ Ο.Ε.  999673692 15-8312.0001 1.700,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

184 31/3/2011 Β. ΝΑΚΚΑ - ΣΤ. ΝΑΚΚΑ Ο.Ε.  999673692 15-8312.0001 2.600,00 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

646 2/6/2011 ΜΠΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 114672470 15-8315.0006 26,54 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

632 16/5/2011 ΜΠΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 114672470 15-8315.0006 25,88 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

634 20/5/2011 ΜΠΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 114672470 15-8315.0006 29,07 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

604 5/4/2011 ΜΠΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 114672470 15-8315.0006 90,39 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

605 11/4/2011 ΜΠΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 114672470 15-8315.0006 30,95 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

589 16/3/2011 ΜΠΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 114672470 15-8315.0006 37,68 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

583 1/3/2011 ΜΠΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 114672470 15-8315.0006 77,93 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

575 15/2/2011 ΜΠΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 114672470 15-8315.0006 45,88 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

566 31/1/2011 ΜΠΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 114672470 15-8315.0006 125,37 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

671 29/6/2011 ΜΠΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 114672470 15-8315.0006 65,61 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

571 7/2/2011 ΜΠΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 114672470 15-8315.0006 86,54 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

615 3/5/2011 ΜΠΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 114672470 15-8315.0006 45,36 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

5983 28/2/2011 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 032100472 15-8315.0006 265,08 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

1645 17/5/2011 ΤΑΡΑΛΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 041284137 15-8315.0006 87,70 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

1637 10/3/2011 ΤΑΡΑΛΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 041284137 15-8315.0006 67,47 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

1640 30/3/2011 ΤΑΡΑΛΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 041284137 15-8315.0006 109,44 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

1653 17/6/2011 ΤΑΡΑΛΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 041284137 15-8315.0006 59,58 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

1655 28/6/2011 ΤΑΡΑΛΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 041284137 15-8315.0006 44,97 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

1636 17/2/2011 ΤΑΡΑΛΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 041284137 15-8315.0006 111,83 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

1648 30/5/2011 ΤΑΡΑΛΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 041284137 15-8315.0006 75,08 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

1634 31/1/2011 ΤΑΡΑΛΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 041284137 15-8315.0006 96,14 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

1651 7/6/2011 ΤΑΡΑΛΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 041284137 15-8315.0006 50,79 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 
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1639 24/3/2011 ΤΑΡΑΛΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 041284137 15-8315.0006 50,14 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

1644 4/5/2011 ΤΑΡΑΛΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 041284137 15-8315.0006 44,80 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

1656 5/7/2011 ΤΑΡΑΛΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 041284137 15-8315.0006 45,04 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

5 12/1/2011 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΑΣ  ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ 018902359 15-8315.0006 339,49 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

7 18/1/2011 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΑΣ  ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ 018902359 15-8315.0006 203,93 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

0415 25/1/2011 ΜΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 043127060 15-8315.0099 90,25 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

0381 18/1/2011 ΜΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 043127060 15-8315.0099 123,59 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

381 18/1/2011 ΜΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 043127060 15-8315.0099 113,39 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

415 25/1/2011 ΜΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 043127060 15-8315.0099 90,25 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

11625 28/1/2011 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Τ.-ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Φ. 082131727 15-8315.0099 268,14 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

878 16/2/2011 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ 094109379 15-8315.0099 100,06 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

886 17/2/2011 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ 094109379 15-8315.0099 35,02 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

1370 22/3/2011 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ 094109379 15-8315.0099 116,76 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

113 17/11/2011 ΠΙΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 038945074 20-8313.0001 986,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

91 5/8/2011 ΣΟΥΛΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 045109732 20-8313.0001 1.450,00 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

165 30/12/2011 ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε 999673735 30-8122.0001 28.829,07 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

164 30/12/2011 ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε 999673735 30-8122.0001 19.197,95 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

163 30/12/2011 ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε 999673735 30-8122.0001 9.839,64 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

160 30/12/2011 ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε 999673735 30-8122.0001 19.896,63 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

161 30/12/2011 ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε 999673735 30-8122.0001 43.061,53 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

162 31/12/2011 ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε 999673735 30-8122.0001 24.515,10 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

9 30/12/2011 

Κ/Ξ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε- ΝΤΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 998499024 30-8122.0001 3.932,05 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

46 24/11/2011 ΜΑΡΚΟΥ&ΣΙΑ Ε.Ε. 099595317 30-8122.0001 5.104,00 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

49 29/12/2011 ΜΑΡΚΟΥ&ΣΙΑ Ε.Ε. 099595317 30-8122.0001 1.125,16 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

36 4/7/2011 ΜΑΡΚΟΥ&ΣΙΑ Ε.Ε. 099595317 30-8122.0001 25.520,00 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

57 29/11/2011 ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΡ. 047817720 30-8313.0001 638,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

ΜΕ1167791Χ 18/11/2011 Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ 000000000 30-8314.0001 155,40 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

1216 12/12/2011 ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑΣΕΜΙ 058743953 30-8315.0099 50,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

405 9/12/2011 ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ 021671017 30-8316.0001 1.017,27 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

404 8/12/2011 ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ 021671017 30-8316.0001 1.836,74 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

403 6/12/2011 ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ 021671017 30-8316.0001 1.836,74 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

1889 14/7/2011 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ ΕΛ. & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 998349114 30-8316.0001 15.747,92 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

1890 14/7/2011 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ ΕΛ. & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 998349114 30-8316.0001 3.199,77 

Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

1891 15/7/2011 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ ΕΛ. & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 998349114 30-8316.0001 6.687,74 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

1892 15/7/2011 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ ΕΛ. & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 998349114 30-8316.0001 2.033,70 

Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

48 31/12/2011 ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 998710541 30-8321.0001 50.200,23 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

ΑΔΑ 457ΕΩ1Ρ-
3ΩΓ 22/11/2011 ΒΕΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 000000000 35-8315.0099 313,28 

Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 
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45ΨΞΩ1Ρ-2ΡΝ 23/12/2011 ΒΕΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 000000000 35-8315.0099 290,14 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

ΑΔΑ 

45Ο1Ω1Ρ-ΛΤΕ 24/10/2011 ΒΕΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 000000000 35-8315.0099 1.039,52 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

13165 10/8/2011 ΧΕΠΠΑΚΗΣ Α.Ε. 094388099 35-8316.0001 114,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

115 1/12/2011 ΠΙΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 038945074 40-8313.0001 986,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

749 18/11/2011 ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε. 095514371 64-8122.0001 1.771,08 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

4ΑΣΗΩ1Ρ-Ψ55 19/7/2011 ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 064095452 70-8312.0001 869,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

   

ΣΥΝΟΛΟ 360.262,85 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για ανατροπή υποχρεώσεων- δεσμεύσεων 

των ανωτέρω δαπανών Π.Ο.Ε, λόγω παραγραφής.  

Συν: Τα σχετικά 1 και 2 

 (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 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 

2/38141/23-05-2017, 

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

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει τις ανατροπές πιστώσεων υποχρεώσεων - δεσμεύσεων διαφόρων δαπανών Π.Ο.Ε. 

λόγω παραγραφής, 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: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 2017 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Α 
ΚΑ Αξία 

00-8113.0001 112,79 

00-8312.0001 522,00 

00-8313.0001 3.302,16 

00-8315.0099 5.080,16 

00-8317.0001 49.932,57 

10-8122.0001 2.417,64 

10-8311.0001 220,40 

10-8312.0001 1.074,13 

10-8315.0006 113,90 

10-8315.0099 567,30 

15-8312.0001 21.400,00 

15-8315.0006 2.338,68 

15-8315.0099 937,46 

20-8313.0001 2.436,00 



60 

 

30-8122.0001 181.021,13 

30-8313.0001 638,00 

30-8314.0001 155,40 

30-8315.0099 50,00 

30-8316.0001 32.359,88 

30-8321.0001 50.200,23 

35-8315.0099 1.642,94 

35-8316.0001 114,00 

40-8313.0001 986,00 

64-8122.0001 1.771,08 

70-8312.0001 869,00 

ΣΥΝΟΛΟ 360.262,85 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ (1-1-2011 ΕΩΣ 31-12-2011) 

Αρ. 

Ημ. 
Έκδοσης Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

6978869702 18/5/2011 VODAFONE 000000000 00-8113.0001 112,79 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

23 1/7/2011 ΣΠΑΡΤΑΛΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 056084646 00-8312.0001 522,00 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

6942409915 18/5/2011 VODAFONE 000000000 00-8313.0001 207,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

6937031495 22/10/2011 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 997561152 00-8313.0001 100,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

6937031495 22/11/2011 ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 036168015 00-8313.0001 100,00 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

6937031495 22/12/2011 ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 036168015 00-8313.0001 100,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

2011 27/12/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ- ΕΛΤΑ 094026421 00-8313.0001 53,62 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

588 31/10/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ- ΕΛΤΑ 094026421 00-8313.0001 244,08 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

589 31/10/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ- ΕΛΤΑ 094026421 00-8313.0001 53,62 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

090500503000022 14/2/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ- ΕΛΤΑ 094026421 00-8313.0001 28,52 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

372 1/11/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ- ΕΛΤΑ 094026421 00-8313.0001 605,12 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

4151 25/7/2011 ΕΜ - ΣΤΑΤ Α.Ε. 999983276 00-8313.0001 910,20 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

6978869702 12/12/2011 ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 023322403 00-8313.0001 300,00 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

6942409915 12/9/2011 ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 000000000 00-8313.0001 100,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

6942409915 12/8/2011 ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 000000000 00-8313.0001 100,00 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

6942409915 12/7/2011 ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 000000000 00-8313.0001 100,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

6942409915 12/12/2011 ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 000000000 00-8313.0001 300,00 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

000388 17/2/2011 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Μ. ΠΕΤΙΝΗ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 093058224 00-8315.0099 185,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

93694 27/5/2011 

ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. 998279341 00-8315.0099 37,88 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

114471 1/11/2011 

ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. 998279341 00-8315.0099 210,08 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

93719 27/5/2011 

ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. 998279341 00-8315.0099 172,20 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

16945 31/10/2011 
ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. 998279341 00-8315.0099 210,08 

Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

23 29/12/2011 ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑΣΕΜΙ 058743953 00-8315.0099 2.495,90 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

1058 5/9/2011 ΜΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 042680341 00-8315.0099 348,00 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

46 28/2/2011 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ 0.Ε 998114491 00-8315.0099 445,20 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

950 7/8/2011 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ 0.Ε 998114491 00-8315.0099 445,20 

Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 
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986 29/12/2011 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ 0.Ε 998114491 00-8315.0099 237,80 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

3990 31/12/2011 

ΥΙΟΙ Σ.ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ-

ΗΛ.ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε. 082924230 00-8315.0099 46,40 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

45ΨΞΩ1Ρ-ΖΔΝ 23/12/2011 ΦΡΑΡΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 015430371 00-8315.0099 246,42 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

Ν.1943/91-1 29/12/2011 ΜΑΓΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 028213297 00-8317.0001 9.259,04 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

Ν.1943/91-12 29/12/2011 ΜΑΤΣΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 061194830 00-8317.0001 9.089,74 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

Ν.1943/91-5 29/12/2011 ΜΠΑΛΑΣΚΑ  ΜΑΡΙΑΝΝΑ 056794750 00-8317.0001 14.778,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

Ν.1943/91-14 29/12/2011 
ΝΑΖΑΡΙΑΝ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΟΥ 
ΛΑΖΑΡΟΥ 054142935 00-8317.0001 16.621,20 

Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

Νο.15138  13/7/2011 

ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΣΤΑΓΚΑ 

ΣΜΑΡΑΓΔΗ 026270825 00-8317.0001 184,59 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

18 29/12/2011 

Κ/Ξ  Κ. ΒΡΟΥΧΟΣ- Γ. ΓΛΥΝΟΣ - Μ. 
ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ ΟΕ - Μ. 

ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 999245267 10-8122.0001 2.417,64 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

826 14/12/2011 OMNISYS TECHNOLOGIES Ε.Π.Ε. 099657190 10-8311.0001 88,16 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

831 28/12/2011 OMNISYS TECHNOLOGIES Ε.Π.Ε. 099657190 10-8311.0001 132,24 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

4ΑΣΦΩ1Ρ-737 5/7/2011 ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 028120517 10-8312.0001 814,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

ΑΡ.15138 13/7/2011 

ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΣΤΑΓΚΑ 

ΣΜΑΡΑΓΔΗ 026270825 10-8312.0001 260,13 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

6721 2/2/2011 ΛΕΒΕΝΤΗΣ-ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 027193179 10-8315.0006 43,40 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

6807 23/3/2011 ΛΕΒΕΝΤΗΣ-ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 027193179 10-8315.0006 70,50 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

202 13/12/2011 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ" 101674554 10-8315.0099 346,50 

Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

479 28/6/2011 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ 0.Ε 998114491 10-8315.0099 95,12 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

556 27/12/2011 
ΥΙΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ 
Ε.Ε. 998115790 10-8315.0099 55,68 

Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

94 17/12/2011 

ΥΙΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ 

Ε.Ε. 998115790 10-8315.0099 70,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

59 31/1/2011 Β. ΝΑΚΚΑ - ΣΤ. ΝΑΚΚΑ Ο.Ε.  999673692 15-8312.0001 2.600,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

128 31/3/2011 Β. ΝΑΚΚΑ - ΣΤ. ΝΑΚΚΑ Ο.Ε.  999673692 15-8312.0001 1.700,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

261 29/4/2011 Β. ΝΑΚΚΑ - ΣΤ. ΝΑΚΚΑ Ο.Ε.  999673692 15-8312.0001 2.600,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

171 30/4/2011 Β. ΝΑΚΚΑ - ΣΤ. ΝΑΚΚΑ Ο.Ε.  999673692 15-8312.0001 1.700,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

352 31/5/2011 Β. ΝΑΚΚΑ - ΣΤ. ΝΑΚΚΑ Ο.Ε.  999673692 15-8312.0001 2.600,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

219 31/5/2011 Β. ΝΑΚΚΑ - ΣΤ. ΝΑΚΚΑ Ο.Ε.  999673692 15-8312.0001 1.700,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

45 31/1/2011 Β. ΝΑΚΚΑ - ΣΤ. ΝΑΚΚΑ Ο.Ε.  999673692 15-8312.0001 1.700,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

115 28/2/2011 Β. ΝΑΚΚΑ - ΣΤ. ΝΑΚΚΑ Ο.Ε.  999673692 15-8312.0001 2.500,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

86 28/2/2011 Β. ΝΑΚΚΑ - ΣΤ. ΝΑΚΚΑ Ο.Ε.  999673692 15-8312.0001 1.700,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

184 31/3/2011 Β. ΝΑΚΚΑ - ΣΤ. ΝΑΚΚΑ Ο.Ε.  999673692 15-8312.0001 2.600,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

646 2/6/2011 ΜΠΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 114672470 15-8315.0006 26,54 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

632 16/5/2011 ΜΠΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 114672470 15-8315.0006 25,88 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

634 20/5/2011 ΜΠΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 114672470 15-8315.0006 29,07 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

604 5/4/2011 ΜΠΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 114672470 15-8315.0006 90,39 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

605 11/4/2011 ΜΠΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 114672470 15-8315.0006 30,95 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

589 16/3/2011 ΜΠΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 114672470 15-8315.0006 37,68 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

583 1/3/2011 ΜΠΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 114672470 15-8315.0006 77,93 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

575 15/2/2011 ΜΠΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 114672470 15-8315.0006 45,88 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 
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566 31/1/2011 ΜΠΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 114672470 15-8315.0006 125,37 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

671 29/6/2011 ΜΠΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 114672470 15-8315.0006 65,61 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

571 7/2/2011 ΜΠΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 114672470 15-8315.0006 86,54 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

615 3/5/2011 ΜΠΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 114672470 15-8315.0006 45,36 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

5983 28/2/2011 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 032100472 15-8315.0006 265,08 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

1645 17/5/2011 ΤΑΡΑΛΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 041284137 15-8315.0006 87,70 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

1637 10/3/2011 ΤΑΡΑΛΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 041284137 15-8315.0006 67,47 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

1640 30/3/2011 ΤΑΡΑΛΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 041284137 15-8315.0006 109,44 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

1653 17/6/2011 ΤΑΡΑΛΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 041284137 15-8315.0006 59,58 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

1655 28/6/2011 ΤΑΡΑΛΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 041284137 15-8315.0006 44,97 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

1636 17/2/2011 ΤΑΡΑΛΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 041284137 15-8315.0006 111,83 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

1648 30/5/2011 ΤΑΡΑΛΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 041284137 15-8315.0006 75,08 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

1634 31/1/2011 ΤΑΡΑΛΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 041284137 15-8315.0006 96,14 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

1651 7/6/2011 ΤΑΡΑΛΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 041284137 15-8315.0006 50,79 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

1639 24/3/2011 ΤΑΡΑΛΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 041284137 15-8315.0006 50,14 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

1644 4/5/2011 ΤΑΡΑΛΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 041284137 15-8315.0006 44,80 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

1656 5/7/2011 ΤΑΡΑΛΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 041284137 15-8315.0006 45,04 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

5 12/1/2011 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΑΣ  ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ 018902359 15-8315.0006 339,49 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

7 18/1/2011 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΑΣ  ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ 018902359 15-8315.0006 203,93 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

0415 25/1/2011 ΜΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 043127060 15-8315.0099 90,25 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

0381 18/1/2011 ΜΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 043127060 15-8315.0099 123,59 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

381 18/1/2011 ΜΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 043127060 15-8315.0099 113,39 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

415 25/1/2011 ΜΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 043127060 15-8315.0099 90,25 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

11625 28/1/2011 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Τ.-ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Φ. 082131727 15-8315.0099 268,14 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

878 16/2/2011 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ 094109379 15-8315.0099 100,06 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

886 17/2/2011 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ 094109379 15-8315.0099 35,02 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

1370 22/3/2011 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ 094109379 15-8315.0099 116,76 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

113 17/11/2011 ΠΙΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 038945074 20-8313.0001 986,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

91 5/8/2011 ΣΟΥΛΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 045109732 20-8313.0001 1.450,00 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

165 30/12/2011 ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε 999673735 30-8122.0001 28.829,07 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

164 30/12/2011 ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε 999673735 30-8122.0001 19.197,95 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

163 30/12/2011 ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε 999673735 30-8122.0001 9.839,64 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

160 30/12/2011 ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε 999673735 30-8122.0001 19.896,63 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

161 30/12/2011 ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε 999673735 30-8122.0001 43.061,53 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

162 31/12/2011 ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε 999673735 30-8122.0001 24.515,10 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

9 30/12/2011 

Κ/Ξ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε- ΝΤΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 998499024 30-8122.0001 3.932,05 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

46 24/11/2011 ΜΑΡΚΟΥ&ΣΙΑ Ε.Ε. 099595317 30-8122.0001 5.104,00 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

49 29/12/2011 ΜΑΡΚΟΥ&ΣΙΑ Ε.Ε. 099595317 30-8122.0001 1.125,16 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 
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36 4/7/2011 ΜΑΡΚΟΥ&ΣΙΑ Ε.Ε. 099595317 30-8122.0001 25.520,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

57 29/11/2011 ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΡ. 047817720 30-8313.0001 638,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

ΜΕ1167791Χ 18/11/2011 Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ 000000000 30-8314.0001 155,40 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

1216 12/12/2011 ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑΣΕΜΙ 058743953 30-8315.0099 50,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

405 9/12/2011 ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ 021671017 30-8316.0001 1.017,27 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

404 8/12/2011 ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ 021671017 30-8316.0001 1.836,74 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

403 6/12/2011 ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ 021671017 30-8316.0001 1.836,74 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

1889 14/7/2011 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ ΕΛ. & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 998349114 30-8316.0001 15.747,92 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

1890 14/7/2011 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ ΕΛ. & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 998349114 30-8316.0001 3.199,77 

Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

1891 15/7/2011 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ ΕΛ. & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 998349114 30-8316.0001 6.687,74 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

1892 15/7/2011 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ ΕΛ. & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 998349114 30-8316.0001 2.033,70 

Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

48 31/12/2011 ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 998710541 30-8321.0001 50.200,23 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

ΑΔΑ 457ΕΩ1Ρ-

3ΩΓ 22/11/2011 ΒΕΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 000000000 35-8315.0099 313,28 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

45ΨΞΩ1Ρ-2ΡΝ 23/12/2011 ΒΕΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 000000000 35-8315.0099 290,14 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

ΑΔΑ 45Ο1Ω1Ρ-

ΛΤΕ 24/10/2011 ΒΕΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 000000000 35-8315.0099 1.039,52 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

13165 10/8/2011 ΧΕΠΠΑΚΗΣ Α.Ε. 094388099 35-8316.0001 114,00 
Διαγραφή λόγω 
παραγραφής 

115 1/12/2011 ΠΙΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 038945074 40-8313.0001 986,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

749 18/11/2011 ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε. 095514371 64-8122.0001 1.771,08 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

4ΑΣΗΩ1Ρ-Ψ55 19/7/2011 ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 064095452 70-8312.0001 869,00 

Διαγραφή λόγω 

παραγραφής 

   

ΣΥΝΟΛΟ 360.262,85 

 

 

ΘΕΜΑ 4o                                       Απόφ. Αρ. 272/2017 (Α.Δ.Α: 6Ε18Ω1Ρ-Ζ1Ο) 

Έγκριση για διάθεση πιστώσεων και ανάληψης υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. για εκτέλεση διαταγής 

πληρωμής 86/2017 για τους δικαιούχους «ΚΛΩΝΑΡΗ Ν. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. και 

«ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δ. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ Γ. Ο.Ε.» 

 (Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών  με αρ. πρωτ.: 2/38513/24-05-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/38513/24-5-2017 

εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική διάθεση πιστώσεων και ανάληψη υποχρέωσης Π.Ο.Ε, για εκτέλεση 

διαταγής πληρωμής 86/2017 για τους δικαιούχους  «ΚΛΩΝΑΡΗ Ν. & ΥΙΟΣ Ο.Ε» και για τον 

«ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δ. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗ Γ. Ο.Ε.» 

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. Την Διαταγή Πληρωμής 86/2017 των Ιωαννίδη Ιωάννη και άλλων 14 δικαιούχων 

10. Την απόφαση της Ο.Ε 144/2017, με την οποία αποφασίστηκε η μη άσκηση ανακοπής κατά 

της 86/2017 διαταγής πληρωμής και η καταβολή ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟΥΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΑ.  
11. Την γνωμοδότηση του Ν./ Συμβούλου του Δήμου κου Σαλαμαστράκη, με αριθμ. πρωτ. 

2/33844/9-5-2017 

12. Την απόφαση της Ο.Ε 191/2017, με την οποία εγκριθήκαν οι διαθέσεις πιστώσεων για τους 

δικαιούχους της ανωτέρω διαταγής πληρωμής 

13. Το γεγονός ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθησαν  οι δικαιούχοι:  ΚΛΩΝΑΡΗΣ Ν. 

ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε και «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δ. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ Γ. Ο.Ε.» 
 

σας διαβιβάζουμε τους παρακάτω πίνακες, στους οποίους αναφέρονται οι  Κ.Α.  Π.Ο.Ε. (Κ.Α. - 

81)  του  Προϋπολογισμού 2017, με τις αιτούμενες προς διάθεση πιστώσεις και ανάληψη 

υποχρέωσης, για συγκεκριμένα παραστατικά- τιμολόγια οφειλών Π.Ο.Ε, προς έγκριση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία 

164 13/11/2015 ΚΛΩΝΑΡΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 997918422 70-8116.0001 1.285,35 

163 13/11/2015 ΚΛΩΝΑΡΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 997918422 70-8116.0001 1.285,35 

984 13/11/2015 ΚΛΩΝΑΡΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 997918422 70-8113.0001 116,00 

983 13/11/2015 ΚΛΩΝΑΡΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 997918422 70-8113.0001 116,00 

   

ΣΥΝΟΛΟ: 2.802,70 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία 

196 27/11/2015 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δ. 

ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ Γ. Ο.Ε. 999675520 70-8113.0001 836,40 

197 8/12/2015 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δ. 

ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ Γ. Ο.Ε. 999675520 70-8113.0001 615,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 1.451,40 

(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 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/38513/24-

05-2017, 

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

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και προχωρά στις διαθέσεις πιστώσεων Π.Ο.Ε. για εκτέλεση της 

διαταγής πληρωμής με αρ. 86/2017, στους σχετικούς Κ.Α., προϋπολογισμού 2017, οι οποίες 
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επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς 

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

 

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία 

164 13/11/2015 ΚΛΩΝΑΡΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 997918422 70-8116.0001 1.285,35 

163 13/11/2015 ΚΛΩΝΑΡΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 997918422 70-8116.0001 1.285,35 

984 13/11/2015 ΚΛΩΝΑΡΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 997918422 70-8113.0001 116,00 

983 13/11/2015 ΚΛΩΝΑΡΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 997918422 70-8113.0001 116,00 

   

ΣΥΝΟΛΟ: 2.802,70 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία 

196 27/11/2015 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δ. 

ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ Γ. Ο.Ε. 999675520 70-8113.0001 836,40 

197 8/12/2015 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δ. 

ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ Γ. Ο.Ε. 999675520 70-8113.0001 615,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 1.451,40 

 

 

ΘΕΜΑ 5o                                    Απόφ. Αρ. 273/2017 (Α.Δ.Α: 72ΧΔΩ1Ρ-2ΚΚ) 

Έγκριση για διάθεση πιστώσεων και ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2017 για εκτέλεση 

δικαστικής απόφασης 12/2017 (προσωρινά εκτελεστής) Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 

δικαιούχος  «ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών  με αρ. πρωτ.: 2/39192/25-05-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/39192/25-5-2017 

εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών ως παρακάτω:   

 

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

απόφασης 12/2017 (προσωρινά εκτελεστής) Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: 

ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  

Έχοντας υπόψη: 

13. 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) 

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

Β03)περί οδηγιών για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.  

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

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

17. 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  

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

19. 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 . 

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

Ανατροπής Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. και 

21. Την απόφαση 12/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου 

22. Την απόφαση της Ο.Ε  146/2017 για μη άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης 

23. Την Γνωμοδότηση του Νομικού του Δήμου, κου Σαλαμαστράκη Δ. με αριθμ. 2/30552/27-4-

2017 
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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 ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων 

€6.000 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

12/2017 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

ΡΟΔΟΥ/ΧΡΗΣΤΟΣ –

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ 

 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί Διάθεσης Πιστώσεων και Ανάληψης Υποχρεώσεων έτους 

2017, βάσει όλων των ανωτέρω. 

 

 (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 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/39192/25-

05-2017, 

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

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη και προχωρά στη διάθεση πίστωσης έτους 2017 για την εκτέλεση 

δικαστικής απόφασης με αρ. 12/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, στο  σχετικό Κ.Α., 

προϋπολογισμού 2017, η οποία επιπροσθέτως έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο 

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

Οικονομικών, ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων 

6.000,00 € 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

12/2017 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

ΡΟΔΟΥ/ΧΡΗΣΤΟΣ –

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ 

 
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει την ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ως διατάκτης, 

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

 

ΘΕΜΑ 6o                                   Απόφ. Αρ. 274/2017 (Α.Δ.Α: ΨΙΖΩΩ1Ρ-ΚΑΗ) 

Έγκριση για διάθεση πιστώσεων και ανάληψης υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (υπαγωγή στα 

ληξιπρόθεσμα) για εκτέλεση σύμβασης εξωδικαστικού συμβιβασμού με αρ. πρωτ. 2/33341/8-

5-2017 για τον δικαιούχο «ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΜΗΝΑ» 

 (Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών  με αρ. πρωτ.: 2/38885/25-05-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/38885/25-5-2017 

εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών ως παρακάτω:   



67 

 

 

«ΘΕΜΑ: Διάθεση Πιστώσεων και Ανάληψη Υποχρέωσης, Π.Ο.Ε (υπαγωγή στα ληξιπρόθεσμα), για 

εκτέλεση σύμβασης εξωδικαστικού συμβιβασμού με αριθμ. πρωτ. 2/33341/8-5-2017-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 

Έχοντας υπόψη: 

24. 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) 

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

Β03)περί οδηγιών για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.  

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

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

28. 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  

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

30. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

31. 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  

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

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

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

35. Το ΧΕΠ με αριθμ. 448
Α
/2016, το οποίο επέστεψε αθεώρητο από το Ελ. Συν. με αιτιολογία 

ότι: 

 « Δεν επισυνάπτεται πρακτικό δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού…κλ.π) 

36. Την απόφαση της Ο.Ε ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 185/2017, με την οποία εγκρίνεται ο συμβιβασμός  και 

των δύο μερών στην καταβολή των € 6.231,68 

37. Την Σύμβαση Συμβιβασμού με αρ. πρωτ. 2/33341/8-5-2017, με την οποία αμοιβαίως τα δύο 

μέρη συμβιβάζονται στο ποσό των €6.231,68 για Κ.Μ 452 ΓΑΙΩΝ ΡΟΔΟΥ 

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

2017, με τις αιτούμενες προς διάθεση πιστώσεις και ανάληψη υποχρέωσης, προς έγκριση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

40-8323.0001 
Μελέτες  Έρευνες πειραματικές 

εργασίες και ειδικές δαπάνες 
€6.231,68 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ Σύμβαση 

Συμβιβασμού με αρ. πρωτ. 2/33341/8-

5-2017/ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ 

ΜΗΝΑ 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί Διάθεσης Πιστώσεων και Ανάληψης Υποχρεώσεων 

Π.Ο.Ε, βάσει όλων των ανωτέρω. 

Συν: 

Η σύμβαση εξώδικου συμβιβασμού». 

 

(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 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/38885/25-

05-2017, 

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

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
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Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη και προχωρά στη διάθεση πίστωσης Π.Ο.Ε. (υπαγωγή στα 

ληξιπρόθεσμα) για εκτέλεση σύμβασης εξωδικαστικού συμβιβασμού με αρ. πρωτ.: 2/33341/8-5-

2017 στο  σχετικό Κ.Α., προϋπολογισμού 2017, η οποία επιπροσθέτως έχει ελεγχθεί και 

καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την 

εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

40-8323.0001 
Μελέτες  Έρευνες πειραματικές 

εργασίες και ειδικές δαπάνες 
6.231,68 € 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ Σύμβαση 

Συμβιβασμού με αρ. πρωτ. 2/33341/8-

5-2017/ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ 

ΜΗΝΑ 

 
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει την ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ως διατάκτης, 

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

 

 

ΘΕΜΑ 7o                                  Απόφ. Αρ. 275/2017 (Α.Δ.Α: ΩΦΕΛΩ1Ρ-ΑΞΑ) 

Έγκριση για διάθεση πιστώσεων και ανάληψης υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (υπαγωγή στα 

ληξιπρόθεσμα) για εκτέλεση της 13/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου για 

τον δικαιούχο «ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε.» 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών  με αρ. πρωτ.: 2/38893/25-05-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/38893/25-5-2017 

εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Αποστολή πίνακα διαθέσεων πιστώσεων υποχρεώσεων ΠΟΕ, (υπαγωγή στα 

ληξιπρόθεσμα- Εκτέλεση της 13/2017 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ ΑΕ ) 

Έχοντας υπόψη: 

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

8. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

9. 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  

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

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

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

13. 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 

14. Την απόφαση 13/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου  

15. Την απόφαση της Ο.Ε 143/2017 για την παραίτηση του Δήμου από την ασκηθείσα έφεση 

κατά της ανωτέρω απόφασης 

16. Την γνωμοδότηση του Ν. Συμβούλου του Δήμου κου Σαλαμαστράκη με αριθμ. πρωτ. 

2/35274/15-5-2017, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται και το ποσό των δικαιούμενων 

τόκων υπερημερίας στο ποσό των € 4.461,90 

σας διαβιβάζουμε τους παρακάτω πίνακες, στον οποίου αναφέρονται οι  Κ.Α. του  Προϋπολογισμού 

2017 (Κ.Α -83), με τις αιτούμενες προς διάθεση πιστώσεις, προς έγκριση. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

ΔΙΚΑΟΥΧΟΣ ΑΦΜ ΠΟΣΟ 

 

Κ.Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 4.461,90 
 

00-6492.0001 

ΤΟΚΟΙ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13/2017  

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

ΡΟΔΟΥ 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 920,00 
 

00-6492.0001 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 

13/2017  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί διάθεσης πιστώσεων και ανάληψη υποχρέωσης, 

βάσει όλων των ανωτέρω. 
Συν : Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου, 2/35274/15-5-2017». 

 

(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 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/38893/25-

05-2017, 

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

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και προχωρά στη διάθεση πιστώσεων Π.Ο.Ε. (υπαγωγή στα 

ληξιπρόθεσμα) για εκτέλεση της με αρ. 13/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 

στο  σχετικό 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: 

 

 

 

 

 

 

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

56093 25/9/2009 ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 10-8315.0099 1.115,67 ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

56094 25/9/2009 ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 10-8315.0099 4.646,55 ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

56095 25/9/2009 ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 10-8315.0099 3.615,02 ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

56096 25/9/2009 ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 10-8315.0099 4.126,11 ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

56097 25/9/2009 ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 10-8315.0099 517,32 ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

56098 25/9/2009 ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 10-8315.0099 5.076,62 ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

56876 8/10/2009 ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 10-8315.0099 230,61 ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

56877 8/10/2009 ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 10-8315.0099 962,97 ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

56878 8/10/2009 ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 10-8315.0099 754,17 ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

56879 8/10/2009 ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 10-8315.0099 853,89 ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

56880 8/10/2009 ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 10-8315.0099 105,96 ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

56881 8/10/2009 ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 10-8315.0099 1.056,46 ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

   
ΣΥΝΟΛΟ 23.061,35 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 

ΔΙΚΑΟΥΧΟΣ ΑΦΜ ΠΟΣΟ 

 

Κ.Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 4.461,90 
 

00-6492.0001 

ΤΟΚΟΙ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13/2017  

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

ΡΟΔΟΥ 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 920,00 
 

00-6492.0001 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 

13/2017  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει τις ανωτέρω αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων, ως 

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

Επιτροπή. 

 

ΘΕΜΑ 8o                                   Απόφ. Αρ. 276/2017 (Α.Δ.Α: Ω3ΩΔΩ1Ρ-5Η2) 

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 73.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/36952/18-05-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/36952/18-05-2017 

εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«Θέμα : Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δ.Ε. 

Ρόδου. 

Παρακαλώ, όπως σύμφωνα: 

1. με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 (Νόμος Καλλικράτης) 

ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση 

πιστώσεων του προϋπολογισμού.  

2. με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται 

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

56093 25/9/2009 ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 10-8315.0099 1.115,67 ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

56094 25/9/2009 ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 10-8315.0099 4.646,55 ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

56095 25/9/2009 ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 10-8315.0099 3.615,02 ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

56096 25/9/2009 ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 10-8315.0099 4.126,11 ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

56097 25/9/2009 ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 10-8315.0099 517,32 ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

56098 25/9/2009 ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 10-8315.0099 5.076,62 ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

56876 8/10/2009 ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 10-8315.0099 230,61 ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

56877 8/10/2009 ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 10-8315.0099 962,97 ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

56878 8/10/2009 ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 10-8315.0099 754,17 ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

56879 8/10/2009 ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 10-8315.0099 853,89 ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

56880 8/10/2009 ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 10-8315.0099 105,96 ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

56881 8/10/2009 ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε. 094137170 10-8315.0099 1.056,46 ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

   
ΣΥΝΟΛΟ 23.061,35 
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στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού 

σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως 

εφαρμοζόμενου». 

3. με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού 

διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το 

ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη 

προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

4. με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και 

εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

5. με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 

20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: 

«Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, 

προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς 

προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη 

εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του 

δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική 

διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του 

κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων 

δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη». 

6. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 (περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

7. Το Π.Δ. 80/2016  «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες». 

8. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και 

λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ρόδου.  

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2017. 

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών 

συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δ.Ε. Ρόδου. 

2. Να εκδώσει απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης για την προμήθεια «υλικών 

συντήρησης και επισκευής κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δ.Ε. 

Ρόδου» και ποσού 73.000,00 ευρώ ως κάτωθι: 

 

Κωδικός Περιγραφή Αιτηθέν ποσό 

 

30-6662.0001.0001  Οικοδομικά υλικά Δ.Ε. Ρόδου 25.000 

30-6661.0002.0001 Χρώματα - μονωτικά 10.000 

30-6661.0005.0001 Υδραυλικά υλικά 10.000 

30-6661.0009.0001 υαλοπίνακες  3.000 

30-6662.0003.0001 άσφαλτος 10.000 

30-6662.0008.0001 σκυρόδεμα 15.000 

ΣΥΝΟΛΟ:  73.000 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

3. Να εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης προμήθειας και να καταρτίσει 

τους όρους διακήρυξης του εν λόγο διαγωνισμού (συνοπτικού). 

 

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

του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 
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Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τη μελέτη και τους όρους 

του, συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων, 

κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δ.Ε. Ρόδου», κλήθηκαν από τον πρόεδρο της 

Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου 

με αρ. πρωτ.: 2/36952/18-05-2017, 

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

 Την με αρ. 269/2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής για την έγκριση του 

διαγωνισμού, 

 Τον Ν.4412/2016, 

 Τον Ν.3463/2006, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους για τις ανάγκες διεξαγωγής  του  Συνοπτικού 

Διαγωνισμού για την «προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων, κοινοχρήστων 

χώρων και οδικού δικτύου Δ.Ε. Ρόδου» ως κατωτέρω: 

 

 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ 

ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης 

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

υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δ.Ε. Ρόδου, 

προϋπολογισμού 58.771,85€ (πενήντα οκτώ χιλιάδων και επτακοσίων εβδομήντα ένα ευρώ και 

ογδόντα πέντε λεπτά) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                                          

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

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

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

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

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

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

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

ισχύει.  

 

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

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

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

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

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

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

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

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

«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 

(Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.  

14. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης 

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

15. Την με α.α. Α/………  Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου. 

 

16. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  

……………………..  

17. Τη με αριθμό ……/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ …… , με την οποία 

εγκρίθηκαν α) η διάθεση πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την αναληφθεί σα   

Π.Α.Υ. 

 β)οι τεχνικές προδιαγραφές και   γ) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο 

«προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δ.Ε. Ρόδου, 

2017».  

18. Το ΕΓΚΕΚΡIΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  

……………………… 

19. Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων 

και οδικού δικτύου Δ.Ε. Ρόδου.                                                                                               

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

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

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

για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δ.Ε. 

Ρόδου για το έτος 2017, προϋπολογισμού 58.771,85 ευρώ (πενήντα οκτώ χιλιάδων και 

επτακοσίων εβδομήντα ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α. 30-6661.0001.0001, 30-6661.0005.0001, 30-

6661.0009.0001, 30-6662.0001.0001, 30-6662.0003.0001, 30-6662.0008.0001)   του 

Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της προμήθειας αλλά και για κάθε ομάδα χωριστά, με 

την απαραίτητη προϋπόθεση να κατατεθεί προσφορά για όλα τα είδη και τις ποσότητες της 

κάθε ομάδας με βάση την μελέτη του διαγωνισμού.  

 

ΟΜΑΔΑ Α’   

CPV Περιγραφή 
Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟ με  

Φ.Π.Α 

44111400-5 Χρώματα - μονωτικά 30-6661.0002.0001 10.000,00 

44115200-1 υδραυλικά 30-6661.0005.0001 10.000,00 

44221111-6 υαλοπίνακες 30-6661.0009.0001 3.000,00 

44111000-1 Οικοδομικά υλικά 30-6662.0001.0001 25.000,00 

44113600-1 άσφαλτος 30-6662.0003.0001 10.000,00 



74 

 

44114000-2 σκυρόδεμα 30-6662.0008.0001 15.000,00 

 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου , την 

……../……/…………..2017 και ώρα 10:00π.μ. στο κτίριο του τμήματος Προμηθειών, επί της οδού 

Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ. 85 100 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής ή να αποστείλουν τις έγγραφες 

προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών, το αργότερο μέχρι και την 

προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 

……………………………………. 2017 και ώρα 10:00. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα 

αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  

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

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

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

και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

 

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

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

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετεχόντων στο 

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

Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής.  

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

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

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

υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

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

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

Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

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

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

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες 

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

διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως  Δήμο και να ζητήσουν νέο 

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

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

ως απαράδεκτες.  

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

τηλ:22410-77728, fax:22410-39780, Email: nafantenos@gmail.com. 

 
Συνοπτικά Στοιχεία  

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

………/………./2017 



75 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γραφείο τμήματος προμηθειών 

Καποδιστρίου 3-5 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, 

κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δ.Ε. 

Ρόδου 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

58.771,85€ με ΦΠΑ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Έως τη λήξη της σύμβασης 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 

31/12/2017 (συν τυχόν παράταση)  

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

Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ 

αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος 

φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής 

αξίας. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ10Ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ11Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ12Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ13Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ14Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟ15Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  

ΑΡΘΡΟ17Ο:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 19:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» . ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

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

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

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή 

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

της παρούσης.  

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

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

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

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

παρούσης  

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

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

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

την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

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

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

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

2017 και ώρα 14:00 μ.μ.. ή  να την καταθέσουν  ενώπιον της επιτροπής την 

……../……/…………..2017 και ώρα 10:00π.μ. στο κτίριο του Τμήματος Προμηθειών, επί της 

οδού Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ. 85 100. 

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

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

επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

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

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

στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

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

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

επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται 

να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει 

και τα στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να 

καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  

Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του 

διαγωνισμού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  

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

έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες 

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

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

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  

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

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

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

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

στην ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
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γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

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

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 

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

και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική
2
. 

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

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

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης                                      προθεσμίας 

υποβολής προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

                                    

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

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

ο οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά 

συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

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

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

παραρτήματος (αρ.94 του Ν.4412/16). 

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 4
ο
   : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

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

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

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

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

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

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

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

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

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

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

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

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

2 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

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

με το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

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

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

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

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

αυτής,  

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

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

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

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

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

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

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α' 215 ).»  

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

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

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

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

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

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

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

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

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

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

φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. 

-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 

κατωτέρω : 

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

στην οποία : 

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

της προσφοράς (120 ημέρες) 

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

οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

3.δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 
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Β) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
3 4

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

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

,(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ
5
 και Δ

6
 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

Α,Β,Γ )  ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που 

απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο 

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

8
από τους  υποψήφιους  αφού 

συμπληρωθεί:    

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

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

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

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

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

Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

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

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

                                                 
3 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 

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

με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική 

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

ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235 

5 Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  

6 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

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

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

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

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

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

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.  

3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονομικών 

φορέων , οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με 
χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς 

φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το 

Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς.  

4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για 

κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ 
έως V.  

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

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

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

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

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

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

υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 

 6) Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει 

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

συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

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

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

απαιτούμενης υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου διαβίβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 5
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

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

τα όσα αναφέρονται στη μελέτη. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 

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

φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

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

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

συμμετέχοντες των  εντύπων  των   οικονομικών προσφορών που επισυνάπτονται στη μελέτη.          

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα. 

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

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

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

Επιτροπή. 

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

αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

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

θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

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

θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

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

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

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

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

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

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

αρ.88 του ν.4412/16.  

ΑΡΘΡΟ 7
Ο
  : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

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

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

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

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

από αυτούς .  

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

ημερoμηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

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

και "Οικονομική Προσφορά".  
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Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  

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

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

αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι 

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

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

από τα prospectus).  

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

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

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

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

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

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

υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

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

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

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

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

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

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

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

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

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

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

οικονομικό φορέα. 

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

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

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

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

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

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο
  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

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

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

, σε 

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

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

αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 

4412/2016: 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

                                                 
9 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

10 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι 
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1). 
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(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

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

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

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

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

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

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

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

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

αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

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

Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

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

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

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

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

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

καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

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

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

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

ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  καθώς   και τις 

μεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

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

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

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

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

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

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

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

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

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

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 
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Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

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

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

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

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

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

καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

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

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

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

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

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

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

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

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

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

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

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

καταστάσεις. 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

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

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

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

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

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

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

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

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

ματαιώνεται. 

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

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

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

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
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προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει 

ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

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

 

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

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

αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

Ο δήμος ( μέσω του τμήματος προμηθειών ) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

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

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

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

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

ΑΡΘΡΟ 9
ο
  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

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

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

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

106 του Ν.4412/16. 

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

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

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

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

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

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

αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

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

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

πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,   προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση 

καλής εκτέλεσης. 

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

Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του 

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

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

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

τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

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

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

                                                 
11 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου η της Δημοτικής Επιχείρησης  
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ΑΡΘΡΟ 11
ο
  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι και τις 31/12/2017 και μπορεί να 

προβλέπεται παράταση της σύμβαση έως 30/04/2017. 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της 

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 

όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

ΑΡΘΡΟ 13
ο
  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την 

προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 
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β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε 

τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 

παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο
12

  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( 

Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων 

αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται 

αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), 

και θα ισχύει για έξι (6) μήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

εκτός Φ.Π.Α.. 

                                                 
12 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της 

υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για 

το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) 

ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους 

κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο , προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να 

κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που 

απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην 

Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, 

εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο μεταφορέας στην Υπηρεσία 

κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 
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ΑΡΘΡΟ 19
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 

εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  

αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα 

συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 

ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
  : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του 

Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή 

διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου 

αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση 

δείγματος (εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η 

επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν 

πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα 

αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά. 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν 

4412/16 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

                             ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 
- Ονομασία: Δήμος ρόδου 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πλατεία Ελευθερίας 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Αφαντενός Νικόλαος 

- Τηλέφωνο: 22410-77728 

- Ηλ. ταχυδρομείο: nafantenos@gmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.rhodes.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[79713000-5] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [υλικά συντήρησης κτιρίων, 

κοινοχρήστων χώρων, και οδικού δικτύου Δ.Ε. Ρόδου] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ναι] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 
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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): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

[……]πολύ μικρή          [……]μικρή 

[……]μεσαία 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
iv
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
v
· 

2. δωροδοκία
vi,vii

· 

3. απάτη
viii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
ix
· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
x
· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xi
. 
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xii

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[……..] Ναι         [……….] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xiii

 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xiv

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
xv

 

[……][……][……] 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής
xvi

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι  [] Όχι 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι 

– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
xvii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
xviii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές):    

Ημερομηνία Τόπος Υπογραφή(ές) 

   

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

  Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 »  

 Συγκεκριμένα, τα υπό προμήθεια υλικά θα παραμείνουν στην αποθήκη, προκειμένου 

να αντιμετωπίζονται από το προσωπικό του Δήμου οι ανάγκες της καθημερινότητας  στην 

πόλη της Ρόδου και πιο συγκεκριμένα οι επισκευές πεζοδρομίων, λακκουβών σε 

τσιμεντοστρωμένους δρόμους, η επισκευή οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων από πλάκες 

Λάρδου, οι μικροσυντηρήσεις και οι επισκευές σε σχολικά και δημοτικά κτίρια,  σε 

δημοτικές τουαλέτες κ.λπ. 

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 73.000,00€ 

ευρώ  με ΦΠΑ (24%) και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του 

οικονομικού έτους 2017 στους εξής κωδικούς: 30-6661.0002.0001, 30-

6661.0005.0001, 30-6661.0009.0001, 30-6662.0001.0001, 30-

6662.0003.0001, 30-6662.0008.0001.  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ 1: Oικοδομικά  υλικά 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 

1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός  

α/α Περιγραφή 
Μον 

μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή 

μον.(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1.  Ασβέστης (Πολτός) σε σακιά  των 15 κιλών τεμ. 120 5,00 600,00 

2.  Τσιμέντο μαύρο σε σακιά 50kgr τεμ. 350 9,00 3.150,00 

3.  Τσιμέντο άσπρο σε σακιά 50kgr τεμ. 160 16,00 2.560,00 

4.  

Τσιμέντο ταχείας πήξεως σε σακιά των 5 

κιλών 

τεμ. 60 15,00 900,00 

5.  

Έτοιμο πεταχτό κονίαμα σε σακιά  των 25 

κιλών 

τεμ. 50 10,00 500,00 

6.  

Έτοιμος μαρμαροσοβάς τελικής στρώσης  σε 

σακιά των 40 κιλών 

τεμ. 50 12,00 600,00 

7.  Οπτόπλινθοι 9χ19χ19 τεμ. 2.150 0,25  537,50 

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη  8.847,50 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2. 

2
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον 

μετρ. 

Ποσότητ

α 

Τιμή 

μον.(χωρί

ς ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Τσιμεντόπλινθοι πάχους περ. 20 εκ. τεμ. 500 0,70 350,00 

2 Τσιμεντοσωλήνες Φ40 του ενός μέτρου τεμ. 50 18,00 900,00 

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη  1.250,00 
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3 

3
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α  Περιγραφή 

Μον 

μετρ. Ποσότητ

α 

Τιμή 

μον.(χωρί

ς ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Δομικός χάλυβας S500 (διάφορες διατομές) kg 820 0,90 738,00 

2 Δομικά πλέγματα Τ131 τεμ. 80 25,00 2000,00 

3 Δομικά πλέγματα Τ92 τεμ. 10 16,50 165,00 

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη  2.903,00 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.4 

4
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α  Περιγραφή 

Μον 

μετρ. 

Ποσότητ

α 

Τιμή 

μον.(χωρ

ίς ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Πλάκες τύπου Λάρδου ή αντίστοιχου τύπου 

κανονισμένες διαφόρων διαστάσεων (πάχους 3- 

5 εκ.) 

m
2 50 35,00 1.750,00 

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη  1.750,00 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.5 

5
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝ 

ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

        1 Mάρμαρο σκληρό λευκό πάχους 3εκ. m
2 

5 80,00 400,00 

2 Τσιμεντόπλακες 40χ40 εκ m
2 

80 15,00 1.200,00 

3 Πλακίδια δαπέδου  m
2 

100 15,00 1.500,00 

4 Πλακίδια τοίχου m
2 

80 15,00 1.200,00 

5 Αρμόστοκος πλακιδίων σε σακιά των 5 κιλών τεμ. 60 4,50 270,00 

6 

Κόλλα πλακιδίων ακρυλική σε σακιά των 

25κιλών 

τεμ. 

60 14,00 840,00 

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη  5.410,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1ου, 2ου, 3ου,4ου, 5ου 

ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 1ης ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 20.160,50 

ΦΠΑ 24%  4.838,50 

Στρογγυλοποίηση 1,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 25.000,00 

ΟΜΑΔΑ 2:Χρώματα-Μονωτικά 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.1 

1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός  

 

α/α Περιγραφή 
Μον 

μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή μον. 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Αξία 

χωρίς 

ΦΠΑ 

1 White Spirit  lit 20 2,10 42,00 

2 Διαλυτικό νίτρου  lit 20 3,20 64,00 

3 Αντισκουριακό προστασία μετάλλων (Μίνιο)  lit 10 7,00 70,00 

4 Αστάρι πλαστικού lit 40 3,40 136,00 

5 

Αστάρι για γαλβανιζέ σωλήνες 2 συστατικών 

1Kgr lit 10 9,80 98,00 
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6 Αστάρι ακρυλικού (γυαλί) lit 20 4,20 84,00 

7 Βελατούρα lit 8 10,00 80,00 

8 Παρετίνα-Πελαμούρα εσωτ. χώρου Kgr 40 0,55 22,00 

9 

Αντηλιακό Βερνίκι ξύλου (έγχρωμο ή άχρωμο) 

διαλύτου lit 12 10,70 128,40 

10 Ξυλοντεκόρ εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο lit 12 10,70 128,40 

11 Ριπολίνη, λαδομπογιές βασικά χρώματα lit 40 8,00 320,00 

12 

Πλαστικό χρώμα εξωτερικών επιφανειών 

Ακρυλικό (Α ποιότητας)  lit 160 5,30 848,00 

13 

Πλαστικό χρώμα εσωτερικών επιφανειών (Α 

ποιότητας) lit 500 4,40 2.200,00 

14 Βασικά χρώματα πλαστικού  lit 40 5,50 220,00 

15 Στόκος σπάτουλας σε σκόνη (2 kgr) σακί Τεμ. 40 0,90 36,00 

16 Στόκος ξύλου Kgr 10 3,80 38,00 

17 Σιδηροστοκος Κgr 15 5,00 75,00 

18 Επισκευαστικό κονίαμα 25kgr (σακιά) τεμ. 8 25,00 200,00 

19 Ακρυλική Σιλικόνη τεμ. 10 2,50 25,00 

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη 
 

  

              

4.814,80 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.2 

2ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον 

μετρ. Ποσότητα 

Τιμή μον. 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

 

1 Αφρός πολυουρεθάνης τεμ. 20 5,50 110,00  

2 Ασφαλτόπανο m
2 

50 3,50 175,00 
 

3 Ασφαλτόπανο σε ρολό πλάτους 10cm μήκους 10m ρολά 10 14,90 149,00  

4 Ασφαλτόκολλα Κgr 40 2,90 116,00  

5 Ασφαλτόπανο αλουμινίου (veral) m
2 

20 7,50 150,00 
 

6 
Ασφαλτόπανο με επικάλυψη ψηφίδας πάχους 4mm 

m
2 

20 5,50 110,00 
 

7 Μονωτικό ελαστομερές κεραμιδί δοχ.12kgr δοχ. 13 46,00 598,00  

8 Μονωτικό ελαστομερές λευκό δοχ. 12kgr δοχ. 15 49,50 742,50  

9 

Στεγανωτικό υλικό ελαστομερές πολυουρεθανικής 

βάσης Κgr 20 5,00 100,00 

 

10 Γάζα ρολό φάρδους 10cm x50m ρολά 40 2,00 80,00  

11 Πολυεστερικό ύφασμα (υαλοΰφασμα) τεμ. 10 38,00 380,00  

12 Υγρή πίσσα (ψυχρή - Μπικότ) Κgr 20 6,40 128,00  

13 Αστάρι ακρυλικού χρώματος (γυαλί) Κgr 20 7,00 140,00  

14 Αστάρι χαλαζιακό (υπόστρωμα) Κgr 20 6,95 139,00  

15 Μαστίχες (μεγάλου μεγέθους) κεραμιδί τεμ. 20 2,65 53,00  

16 Μαστίχες (μεγάλου μεγέθους) λευκό τεμ. 5 2,65 13,25  

17 Σιλικόνες χρώματος καφέ τεμ. 30 1,60 48,00  

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη       3.231,75  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 1ου ,2ου  ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 8.046,55 

ΦΠΑ 24% 1.931,17 

Στρογγυλοποίηση 22,28 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 10.000,00 
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ΟΜΑΔΑ 3: Υαλουργικά 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

 α

/

α Περιγραφή 

Μον. 

μετρ. Ποσότητα 

Τιμή μον. 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

  

      

1 2 Πλάκες τζαμιού λευκού 3 χιλ. διαστάσεων 2,25χ3,21 
m

2 80 10,00 800,00   

2 3 Πλάκες τζαμιού λευκού 4 χιλ. διαστάσεων 2,20χ3,21 m
2 60 13,00 780,00   

3 2 Πλάκες τζαμιού λευκού 5 χιλ. διαστάσεων 2,20χ3,21 m
2 35 15,00 525,00   

    

4 2 πλάκες τζιαμιού αρμέ λευκού  διαστάσεων 1,60χ2,25 
m

2 15 

 

18,00 270,00   

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 2.375,00 

  Φ.Π.Α.24% 570,00 

  Στρογγυλοποίηση 55,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 3.000,00 

 

ΟΜΑΔΑ 4:  Άσφαλτος 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

Α/Α 
 ΠΕΡΙΓΡ

ΑΦΗ 

ΜΟΝ 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 

1 

Θερμό 

ασφαλτόμιγμα της 

ΠΤΠ Α265 

 

m
3 

 

64 

 

126,00 

 

8.064,00 

 

 Φ.Π.Α. 24% 1.935,36  

Στρογγυλοποίηση 0,64  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 10.000,00  

 

ΟΜΑΔΑ 5: Σκυρόδεμα 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡ

ΑΦΗ 

ΜΟΝ 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 Σκυρόδεμα 

C16/20 
m

3 
192 61 11.712,00 

2 Άντληση m
3 

70 5 350,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 12.062,00  

Φ.Π.Α. 24% 2.894,88  

 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  43,12  

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 

 

ΟΜΑΔΑ 6: Υδραυλικά Υλικά 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 Σιφώνι νιπτήρα σπιράλ τεμ. 40 6,00 240,00 

2 Βαλβίδες νιπτήρα τεμ. 30 4,50 135,00 

3 Διακόπτες γωνιακοί 1/2’’ τεμ. 50 3,50 175,00 

4 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ γωνιακά τεμ. 40 8,00 320,00 

5 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ κάθετα τεμ. 35 8,00 280,00 

6 Φλοτέρ κασέτα 3/8’’ κάθετα τεμ. 40 8,00 320,00 

7 Σπιράλ σύνδεσης 1/2 30 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ τεμ. 40 2,50 100,00 

8 Σπιράλ σύνδεσης 1/2 50 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ τεμ. 40 3,00 120,00 

9 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ16 m 340 0,80 272,00 

10 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ18 m 340 1,00 340,00 

11 Γωνία Φ16χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30 2,00 60,00 

12 Γωνία Φ16χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30 2,00 60,00 
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13 Ταυ Φ16χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30 3,20 96,00 

14 

Ταυ Φ16χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) με 

μαστό μετατροπής  τεμ. 30 4,00 120,00 

15 Ρακόρ Φ16χ1/2 θηλυκό (πολυαιθυλενίου)  τεμ. 80 1,20 96,00 

16 Ρακόρ Φ16χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 80 1,20 96,00 

17 Γωνία Φ18χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30 3,20 96,00 

18 Γωνία Φ18χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30 3,20 96,00 

19 Ταυ Φ18χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30 3,50 105,00 

20 

Ταυ Φ18χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) με 

μαστό μετατροπής τεμ. 30 4,50 135,00 

21 Ρακόρ Φ18χ1/2 θηλυκό (πολυαιθυλενίου)  τεμ. 40 1,50 60,00 

22 Ρακόρ Φ18χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 40 1,40 56,00 

23 Βρύση κήπου ορειχάλκινη . Επιχρωμ. 1/2’’ τεμ. 40 4,00 160,00 

24 Σχαράκια δαπέδου Φ100 τεμ. 40 3,50 140,00 

25 Πλαστικό καζανάκι με μπουτόν τεμ. 30 22,00 660,00 

26 Βρύση νιπτήρα νίκελ μονή 1/2’’ με ρουξούνι τεμ. 30 18,00 540,00 

27 Μηχανισμός καζανακιού αέρος τεμ. 25 11,00 275,00 

28 Ανταλακτικό μπουτόν καζανακιού αέρος τεμ. 25 3,50 87,50 

29 Ανταλακτικά λάστιχα καζανακιού αέρος τεμ. 50 2,00 100,00 

30 Κόλλα PVC συσκευασία 1/2  τεμ. 30 9,00 270,00 

31 Φιάλη προπανίου τεμ. 30 9,00 270,00 

32 Νήμα στεγανοποίησης σωλήνων (κουτί 150μ.) τεμ. 20 18,00 360,00 

33 Λεκάνες Κατωστόμιες (κέντρο 21cm) τεμ. 2 120,00 240,00 

34 Καζανάκια πορσελάνης για τις λεκάνες τεμ. 2 120,00 240,00 

35 Καπάκια πλαστικά για λεκάνες τεμ. 2 120,00 240,00 

36 Νιπτήρας 60 x 52 πορσελάνης τεμ. 2 55,00 110,00 

37 Κολώνες για νιπτήρες τεμ. 1 20,00 20,00 

38 Βρύσες αναμεικτικές μπάνιου (smart) τεμ. 2 55,00 110,00 

39 Βρύσες αναμεικτικές νιπτήρος τεμ. 2 38,00 76,00 

40 Βρύσες αναμεικτικές νεροχύτου τεμ. 2 45,00 90,00 

41 Διακοπτάκια γωνιακά 1/2 ” τεμ. 10 3,80 38,00 

42 Σιφώνια νεροχύτου σπιράλ τεμ. 10 1,50 15,00 

43 Σχαράκια ανοξείδωτα Φ120 τεμ. 4 5,50 22,00 

44 Χαρτοθήκες WC τεμ. 4 8,00 32,00 

45 Σαπουνοθήκες WC τεμ. 4 6,70 26,80 

46 Καθρέπτες WC (Πλάτους 50εκ.) τεμ. 2 28,00 56,00 

47 Χαλκοσωλήνες Φ15 m 40 3,20 128,00 

48 Γωνίες Φ15 απλές τεμ. 20 0,40 8,00 

49 Ρας Φ15 απλά τεμ. 10 0,55 5,50 

50 Τέρματα Φ15 x ½ ” τεμ. 15 1,40 21,00 

51 Κόλληση χαλκού (Καρούλια) τεμ. 3 15,00 45,00 

52 Αλοιφή καθαρισμού χαλκού τεμ. 3 1,40 4,20 

53 Τάπες ½ ”  αρσενικές τεμ. 20 0,50 10,00 

54 Μαστοί ½ ”  ορειχάλκινοι τεμ. 8 0,80 6,40 

55 Βάνες ½ ” αρσενικές τεμ. 10 4,30 43,00 

56 Βάνες ½ ” θηλυκές τεμ. 10 3,50 35,00 

57 Ημιβέ Φ15 τεμ. 6 1,50 9,00 

58 Σωλήνες Φ100 6atm m 20 3,20 64,00 

59 Σωλήνες Φ50 6atm m 10 1,30 13,00 

60 Σωλήνες Φ40 6atm m 10 1,10 11,00 

61 Ημιτάφ Φ100 x 50 τεμ. 4 1,70 6,80 

62 Ημιτάφ Φ100 τεμ. 4 1,70 6,80 

63 Γωνίες Φ100 – 90  τεμ. 10 1,60 16,00 

64 Ημιγωνίες Φ100-90  τεμ. 5 1,60 8,00 

65 Γωνίες Φ100 – 45  τεμ. 6 1,60 9,60 
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66 Γωνίες Φ30 – 45  τεμ. 6 0,70 4,20 

67 Γωνίες Φ30 – 90 τεμ. 6 0,70 4,20 

68 Γωνίες Φ40 – 90  τεμ. 10 0,80 8,00 

69 Γωνίες Φ40 – 45  τεμ. 6 0,80 4,80 

70 Σιφώνια δαπέδου Φ50 τεμ. 3 12,00 36,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.    8.063,80 

 ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α. 24%    1.935,31 

 στρογγυλοποίηση    0,89 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.    10.000,00 

   

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 1: οικοδομικά  υλικά 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 

1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός  

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 

Ασβέστης (Πολτός) σε σακιά  των 

15 κιλών 

τεμ. 

120   

2 Τσιμέντο μαύρο σε σακιά 50kgr τεμ. 350   

3 Τσιμέντο άσπρο σε σακιά 50kgr τεμ. 160   

4 

Τσιμέντο ταχείας πήξεως σε σακιά 

των 5 κιλών 

τεμ. 

60   

5 

Έτοιμο πεταχτό κονίαμα σε σακιά  

των 25 κιλών 

τεμ. 

50   

6 

Έτοιμος μαρμαροσοβάς τελικής 

στρώσης  σε σακιά των 40 κιλών 

τεμ. 

50   

7 Οπτόπλινθοι 9χ19χ19 τεμ. 2.150   

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2. 

2
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΑΞΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1 

Τσιμεντόπλινθοι πάχους 

περ. 20 εκ. 

τεμ. 

500   

2 

Τσιμεντοσωλήνες Φ40 του 

ενός μέτρου 

τεμ. 

50   

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3 

3
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1 

Δομικός χάλυβας S500 

(διάφορες διατομές) 

κιλά 

820   

2 Δομικά πλέγματα Τ131 τεμ. 80   

3 Δομικά πλέγματα Τ92 τεμ. 10   

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.4 

4
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ  

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Πλάκες τύπου Λάρδου ή αντίστοιχου 

τύπου κανονισμένες διαφόρων 

διαστάσεων (πάχους3- 5 εκ.) 

m
2 50   

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.5 

5
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή Μον.μετρ. Ποσότητα 

Τιμή προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική 

Αξία 

Προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ 

1. Μάρμαρο σκληρό λευκό πάχους 

3εκ. 
m

2 5   

    2. Τσιμεντόπλακες 40χ40 εκ 
m

2 80   

3. Πλακίδια κεραμικά δαπέδου  
m

2 100   

4. Πλακίδια τοίχου 
m

2 80   

5 Αρμόστοκος πλακιδίων σε 

σακιά των 5 κιλών 

τεμ. 60   

6 

Κόλλα πλακιδίων ακρυλική σε 

σακιά των 25κιλών 

τεμ. 

60   

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ 1ου, 2ου ,3ου,4ου, 5ου 

ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 1ης ΟΜΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%  

ΟΜΑΔΑ 2:ΧΡΩΜΑΤΑ-ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.1 

1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 White Spirit  lit 20   

2 Διαλυτικό νίτρου  lit 20   

3 

Αντισκουριακό προστασία μετάλλων 

(Μίνιο)  lit 10   

4 Αστάρι πλαστικού lit 40   

5 

Αστάρι για γαλβανιζέ σωλήνες 2 

συστατικών 1Kgr lit 10   

6 Αστάρι ακρυλικού (γυαλί) lit 20   

7 Βελατούρα lit 8   

8 Παρετίνα-Πελαμούρα εσωτ. χώρου Kgr 40   

9 

Αντηλιακό Βερνίκι ξύλου (έγχρωμο ή 

άχρωμο) διαλύτου lit 12   
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10 Ξυλοντεκόρ εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο lit 12   

11 Ριπολίνη, λαδομπογιές βασικά χρώματα lit 40   

12 

Πλαστικό χρώμα εξωτερικών επιφανειών 

Ακρυλικό (Α ποιότητας)  lit 160   

13 

Πλαστικό χρώμα εσωτερικών επιφανειών (Α 

ποιότητας) lit 500   

14 Βασικά χρώματα πλαστικού  lit 40   

15 Στόκος σπάτουλας σε σκόνη (2 kgr) σακί τεμ. 40   

16 Στόκος ξύλου Kgr 10   

17 Σιδηροστοκος Κgr 15   

18 Επισκευαστικό κονίαμα 25kgr (σακιά) τεμ. 8   

19 Ακρυλική Σιλικόνη τεμ. 10   

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

              

 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.2 

2
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α 

Περιγραφή 
Μον. 

μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή 

προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική Αξία 

Προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ 

1 Αφρός πολυουρεθάνης τεμ. 20 ,  

2 Ασφαλτόπανο m
2 

50   

3 

Ασφαλτόπανο σε ρολό πλάτους 10cm μήκους 

10m ρολά 10   

4 Ασφαλτόκολλα Κgr 40   

5 
Ασφαλτόπανο αλουμινίου (veral) 

m
2 

20   

6 

Ασφαλτόπανο με επικάλυψη ψηφίδας πάχους 

4mm m
2 

20   

7 Μονωτικό ελαστομερές κεραμιδί δοχ.12kgr δοχ. 13   

8 Μονωτικό ελαστομερές λευκό δοχ. 12kgr δοχ. 15   

9 

Στεγανωτικό υλικό ελαστομερές 

πολυουρεθανικής βάσης Κgr 20   

10 Γάζα ρολό φάρδους 10cm x50m ρολά 40   

11 Πολυεστερικό ύφασμα (υαλοΰφασμα) τεμ. 10    

12 Υγρή πίσσα (ψυχρή - Μπικότ) Κgr 20    

13 Αστάρι ακρυλικού χρώματος (γυαλί) Κgr 20    

14 Αστάρι χαλαζιακό (υπόστρωμα) Κgr 20    

15 Μαστίχες (μεγάλου μεγέθους) κεραμιδί τεμ. 20    

16 Μαστίχες (μεγάλου μεγέθους) λευκό τεμ. 5    

17 Σιλικόνες χρώματος καφέ τεμ. 30    

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)     

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 1ου ,2ου  ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%  
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ΟΜΑΔΑ 3: ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 

Ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

1 

2 Πλάκες τζαμιού λευκού 3 χιλ. 

διαστάσεων 2,25χ3,21 
m

2 

80   

 

2 

3 Πλάκες τζαμιού λευκού 4 χιλ. 

διαστάσεων 2,20χ3,21 
m

2 

60   

 

3 

2 Πλάκες τζαμιού λευκού 5 χιλ. 

διαστάσεων 2,20χ3,21 
m

2 

35   

 

4 

2 πλάκες τζιαμιού αρμέ λευκού  

διαστάσεων 1,60χ2,25 
m

2 15 

   

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

 Φ.Π.Α. 24%     

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%     

ΟΜΑΔΑ 4 : ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 

 

α/α Περιγραφή 
Μον. 

μετρ. 
Ποσότητα Τιμή προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική Αξία 

Προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ 

 

1 

Θερμό ασφαλτόμιγμα της 

ΠΤΠ Α265 

 

m
3 

 

64 

 

 

 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

 

 Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%  

 

ΟΜΑΔΑ 5  : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

α/α Περιγραφή Μον.μετρ. Ποσότητα 
Τιμή προσφοράς (χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολική Αξία 

Προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ 

 

1 Σκυρόδεμα C16/20 m
3 

192    

2 Άντληση m
3 

70    

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
 

 

Φ.Π.Α. 24% 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%  

ΟΜΑΔΑ 6: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

α/α Περιγραφή 
Μον. 

μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή 

προσφοράς 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολική Αξία 

Προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ 

1 Σιφώνι νιπτήρα σπιράλ τεμ. 40   

2 Βαλβίδες νιπτήρα τεμ. 30 ,  

3 Διακόπτες γωνιακοί 1/2’’ τεμ. 50   

4 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ γωνιακά τεμ. 40   

5 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ κάθετα τεμ. 35   

6 Φλοτέρ κασέτα 3/8’’ κάθετα τεμ. 40   

7 Σπιράλ σύνδεσης 1/2 30 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ τεμ. 40   

8 Σπιράλ σύνδεσης 1/2 50 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ τεμ. 40   

9 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ16 m 340   

10 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ18 m 340   
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11 

Γωνία Φ16χ2-1/2’’ θηλυκό 

(πολυαιθυλενίου) τεμ. 30   

12 

Γωνία Φ16χ2-1/2’’ αρσενικό 

(πολυαιθυλενίου) τεμ. 30   

13 Ταυ Φ16χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30   

14 

Ταυ Φ16χ2-1/2’’ αρσενικό 

(πολυαιθυλενίου) με μαστό μετατροπής  τεμ. 30   

15 Ρακόρ Φ16χ1/2 θηλυκό (πολυαιθυλενίου)  τεμ. 80   

16 Ρακόρ Φ16χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 80   

17 

Γωνία Φ18χ2-1/2’’ θηλυκό 

(πολυαιθυλενίου) τεμ. 30   

18 

Γωνία Φ18χ2-1/2’’ αρσενικό 

(πολυαιθυλενίου) τεμ. 30   

19 Ταυ Φ18χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30   

20 

Ταυ Φ18χ2-1/2’’ αρσενικό 

(πολυαιθυλενίου) με μαστό μετατροπής τεμ. 30   

21 Ρακόρ Φ18χ1/2 θηλυκό (πολυαιθυλενίου)  τεμ. 40   

22 Ρακόρ Φ18χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 40   

23 Βρύση κήπου ορειχάλκινη . Επιχρωμ. 1/2’’ τεμ. 40   

24 Σχαράκια δαπέδου Φ100 τεμ. 40   

25 Πλαστικό καζανάκι με μπουτόν τεμ. 30   

26 

Βρύση νιπτήρα νίκελ μονή 1/2’’ με 

ρουξούνι τεμ. 30   

27 Μηχανισμός καζανακιού αέρος τεμ. 25   

28 Ανταλακτικό μπουτόν καζανακιού αέρος τεμ. 25   

29 Ανταλακτικά λάστιχα καζανακιού αέρος τεμ. 50   

30 Κόλλα PVC συσκευασία 1/2  τεμ. 30   

31 Φιάλη προπανίου τεμ. 30   

32 

Νήμα στεγανοποίησης σωλήνων (κουτί 

150μ.) τεμ. 20   

33 Λεκάνες Κατωστόμιες (κέντρο 21cm) τεμ. 2   

34 Καζανάκια πορσελάνης για τις λεκάνες τεμ. 2   

35 Καπάκια πλαστικά για λεκάνες τεμ. 2   

36 Νιπτήρας 60 x 52 πορσελάνης τεμ. 2   

37 Κολώνες για νιπτήρες τεμ. 1   

38 Βρύσες αναμεικτικές μπάνιου (smart) τεμ. 2   

39 Βρύσες αναμεικτικές νιπτήρος τεμ. 2   

40 Βρύσες αναμεικτικές νεροχύτου τεμ. 2   

41 Διακοπτάκια γωνιακά 1/2 ” τεμ. 10   

42 Σιφώνια νεροχύτου σπιράλ τεμ. 10   

43 Σχαράκια ανοξείδωτα Φ120 τεμ. 4   

44 Χαρτοθήκες WC τεμ. 4   

45 Σαπουνοθήκες WC τεμ. 4   

46 Καθρέπτες WC (Πλάτους 50εκ.) τεμ. 2   

47 Χαλκοσωλήνες Φ15 m 40   

48 Γωνίες Φ15 απλές τεμ. 20   

49 Ρας Φ15 απλά τεμ. 10   

50 Τέρματα Φ15 x ½ ” τεμ. 15   

51 Κόλληση χαλκού (Καρούλια) τεμ. 3   

52 Αλοιφή καθαρισμού χαλκού τεμ. 3   

53 Τάπες ½ ”  αρσενικές τεμ. 20   

54 Μαστοί ½ ”  ορειχάλκινοι τεμ. 8   

55 Βάνες ½ ” αρσενικές τεμ. 10   

56 Βάνες ½ ” θηλυκές τεμ. 10   

57 Ημιβέ Φ15 τεμ. 6   

58 Σωλήνες Φ100 6atm m 20   
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59 Σωλήνες Φ50 6atm m 10   

60 Σωλήνες Φ40 6atm m 10   

61 Ημιτάφ Φ100 x 50 τεμ. 4   

62 Ημιτάφ Φ100 τεμ. 4   

63 Γωνίες Φ100 – 90  τεμ. 10   

64 Ημιγωνίες Φ100-90  τεμ. 5   

65 Γωνίες Φ100 – 45  τεμ. 6   

66 Γωνίες Φ30 – 45  τεμ. 6   

67 Γωνίες Φ30 – 90 τεμ. 6   

68 Γωνίες Φ40 – 90  τεμ. 10   

69 Γωνίες Φ40 – 45  τεμ. 6   

70 Σιφώνια δαπέδου Φ50 τεμ. 3   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

   

 

Φ.Π.Α. 24% 

   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

   

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ. 270/2017 (7Χ71Ω1Ρ-454) η οποία συνοδεύεται από το προβλεπόμενο «σχέδιο ανάληψης  

υποχρέωσης», που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικού Κ.Α.30-6662.0001.0001, 

Κ.Α.30-6661.0002.0001, Κ.Α.30-6661.0005.0001, Κ.Α.30-6661.0009.0001, Κ.Α.30-

6662.0003.0001, Κ.Α.30-6662.0008.0001  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 9o                                     Απόφ. Αρ. 277/2017 (Α.Δ.Α: ΩΑ87Ω1Ρ-ΘΞΒ) 

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τις 

«ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 

29.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/39072/25-05-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/39072/25-05-2017 

εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«Θέμα: Έγκριση-κατάρτιση όρων δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2017» 

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

διεξαγωγή δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «εκτύπωσης, 

βιβλιοδέτησης πρακτικών, κτλ, δε Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 10/6615.0001.0001)». 

 

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

 

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

του δημόσιου, συνοπτικού,  πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού για τις «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ», κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά.
  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου 

με αρ. πρωτ.: 2/39072/25-05-2017, 

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

 Τον Ν.4412/2016, 
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 Τον Ν.3463/2006, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους για τις ανάγκες διεξαγωγής  του  δημόσιου, 

πρόχειρου, συνοπτικού, μειοδοτικού Διαγωνισμού για «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού 29.000,00 € με Φ.Π.Α. ως 

κατωτέρω: 

Θέμα: «Κατάρτιση όρων και έγκριση μελέτης δημόσιου πρόχειρου-συνοπτικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού για  την εκτύπωση, βιβλιοδέτηση πρακτικών, κτλ δε Ρόδου του Δήμου Ρόδου, 

έτους 2017, ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.000 ευρώ με φπα (κωδ.10/6615.0001.0001)»  

 

Έχοντας υπόψη: 

 

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

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

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

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4. Τον προϋπολογισμό του έτους 2017 στον κωδικό 10/6615.0001.0001, σαν «προμήθεια 

εκτυπώσεων-εκδόσεων-βιβλιοδετήσεων». 

5. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια. 

6. Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 

7. Την απόφαση 811/2017 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

8. Τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, αφού έχει μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν έχει γίνει 

βιβλιοδέτηση πρακτικών. 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

1. Τη διενέργεια Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση 

τιμής (χαμηλότερη τιμή)  σε ευρώ, για «την εκτύπωση, βιβλιοδέτηση πρακτικών, κτλ, δε Ρόδου του 

Δήμου Ρόδου, έτους 2017 (κωδ.10/6615.0001.0001)», προϋπολογιζόμενης αξίας 29.000 ευρώ με 

ΦΠΑ και με τους κάτωθι όρους:  

 

2. Όροι διαγωνισμού: 

 

2.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 

Ρόδος, τηλ: 22410-35445, την …………… ……/……/2017 και ώρα 09.00 πμ (ώρα λήξης 

κατάθεσης προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.  

2.2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

 Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα  

 Συνεταιρισμοί 

 

Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν κλειστή έγγραφη δακτυλογραφημένη 

προσφορά, με αντίγραφο, στην επιτροπή μέχρι και την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα 

συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, επίσης, από:  

 

 Συμπληρωμένο το τυποποιημένο έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης(ΤΕΥΔ) του άρθρου 

79, παρ.4 του Ν.4412/2016(Α 147) το οποίο και επισυνάπτεται. 

 

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 η οποία θα αναφέρει ότι, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης, 

θα προσκομίσει εντός δέκα(10) ημερολογιακών ημερών στην επιτροπή του 

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

 

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

ισχύ για το έτος 2017, συναφές με το ζητούμενο αντικείμενο.  
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2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου(3) από την 

ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους, κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για 

αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα και ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν εμπίπτει σε καμία 

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

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

διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή διατάξεων και 

νόμων και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και 

αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου με 

αποκλειστικά δικά του έξοδα για ολόκληρη την ποσότητα ή και για επιμέρους 

παραγγελίες μέχρι να συμπληρωθεί αυτή.  

Αυτά τα έγγραφα (1-6) δεν τοποθετούνται στο φάκελο διαγωνισμού από τους συμμετέχοντες, αλλά 

μόνο από τον προσωρινό μειοδότη κατόπιν προσκλήσεως από το Φορέα. Τα ανωτέρω μπορεί να 

δηλώνονται σε μία ή σε περισσότερες υπεύθυνες δηλώσεις. 

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

που αναφέρει ο Ν. 4412/2016. Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στη μελέτη του 

διαγωνισμού. 

2.3. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει 

προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για το 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, που θα λήγει στις 31/12/2017. Επίσης, η ισχύς της προσφοράς 

θα έχει λήξη στις 31/12/2017. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα καμία αλλαγή στις 

προσφερόμενες τιμές δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία μας. Τέλος, μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από 

την κατακύρωση της προμήθειας θα πρέπει να υπογραφεί σύμβαση με το μειοδότη προμηθευτή η 

οποία θα λήγει στις 31/12/2017. Η οικονομική προσφορά θα είναι φτιαγμένη σε πρόγραμμα word, 

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

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

θα ληφθεί υπόψη από την Υπηρεσία η έγγραφη προσφορά. 

 

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

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

 

     Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

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

διενεργεί την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). 

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

     Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

fax, e-mail, κτλ). 

 

Οι ως άνω ενδείξεις θα αναφέρονται και στους εσωτερικούς φακέλους. 

 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον εξωτερικό φάκελο 

προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά έγγραφα με την προσφορά και ειδικότερα τα εξής, επί 

ποινή αποκλεισμού: 
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     Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι τοποθετημένες εντός του φακέλου του διαγωνισμού, 

ελεύθερες (χωρίς να είναι κλειστές σε κάποιο άλλο εσωτερικό φάκελο). 

      Η οικονομική προσφορά δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο, κλειστή σε εσωτερικό 

φάκελο, με τίτλο «οικονομική προσφορά». 

      Οι τεχνικές προδιαγραφές, με αντίγραφο, των προκηρυχθέντων υλικών, συνοδευόμενες 

από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει καθαρά η κάλυψη 

των προδιαγραφών που έχουν τεθεί στη μελέτη του διαγωνισμού, κλειστές σε εσωτερικό 

φάκελο με αντίγραφο, με τίτλο «τεχνική προσφορά».  

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

εκπροσώπους τους με σφραγίδα της εταιρείας. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται, 

είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων 

κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση.  

 

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

διαγωνισμού. Ο Δήμος έχει δικαίωμα να προμηθευτεί όχι λιγότερο από το 50% των 

προκηρυχθέντων υλικών, όρος που θα περιληφθεί και στη σύμβαση με το μειοδότη και θα 

περιλαμβάνει και τις συμβατικές ποσότητες.  

 

2.5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι και τις 31/12/2017. Η 

κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, εφόσον 

κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που 

έχουν καθοριστεί στη μελέτη του διαγωνισμού. 

 

Οι συμμετέχοντες προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά για όλη την ποσότητα του 

διαγωνισμού ή και για κάθε πίνακα ξεχωριστά. Αν έστω όμως και ένα προϊόν της ομάδας-

πίνακα δεν υπάρχει στην προσφορά τους, τούτη δεν θα γίνει αποδεκτή.  

 

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι είναι ουσιώδης και η μη τήρηση ενός ή και όλων επιφέρει 

αποκλεισμό του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Επίσης, αναφέρεται ότι η μελέτη του διαγωνισμού 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και ότι αναφέρεται εκεί δεσμεύει τους συμμετέχοντες σε αυτόν. 

Τέλος, η εξέταση των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων θα γίνει δημόσια αμέσως μετά το τέλος 

της κατάθεσης προσφορών, ενώ έγκειται στην επιτροπή του διαγωνισμού το αν θα εξετάσει τις 

οικονομικές προσφορές την ίδια ημέρα ή θα καθορίσει κάποια άλλη. Οποιαδήποτε πληροφόρηση 

των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και μέσω fax ή email με απόδειξη. 

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

νόμος 4412/2016. 

 

Τα έξοδα μεταφοράς στα σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία, επιβαρύνουν αποκλειστικά το 

μειοδότη προμηθευτή, ανεξάρτητα αν θα την προμηθευτεί ο Δήμος με μία(1) ή περισσότερες 

παραγγελίες.  
 

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

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 1% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών. Το 

παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην 

παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.  

 

2.6. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να: 

 σταλούν με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 

85100, Ρόδος, τηλ. 22410-35445, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αποσφράγισης 

των προσφορών και ως τις 13.00 το μεσημέρι (ημέρα και ώρα παραλαβής του φακέλου από 

την Υπηρεσία).  
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 ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, μέχρι και 

την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στο Τμήμα Προμηθειών, Καποδιστρίου 

3-5, Ρόδος, τηλ. 22410-35445. 

 

2.7. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, ύστερα από έλεγχο ποιότητας και 

ποσότητας. Όλοι οι προαναφερθέντες όροι είναι ουσιώδης και η μη τήρηση ενός ή και όλων 

επιφέρει αποκλεισμό του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Επίσης, αναφέρεται ότι η μελέτη του 

διαγωνισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και ότι αναφέρεται εκεί δεσμεύει τους 

συμμετέχοντες σε αυτόν. Τέλος, η εξέταση των φακέλων των συμμετεχόντων θα γίνει δημόσια 

αμέσως μετά το τέλος της κατάθεσης προσφορών, ενώ έγκειται στην επιτροπή του διαγωνισμού το 

αν θα εξετάσει τις οικονομικές προσφορές την ίδια ημέρα ή θα καθορίσει κάποια άλλη. 

Οποιαδήποτε πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και μέσω fax ή email με απόδειξη. 

 

2.8. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεως του Δήμου. Επίσης, να 

δημοσιευτεί σε μία(1) ημερήσια του τοπικού τύπου και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης και κάθε νόμιμη δαπάνη βαρύνουν το μειοδότη. Στην προκειμένη 

δημοπρασία ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, περί δημοσίων συμβάσεων.  

 

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

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

κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση δύο(2) μηνών από την οριστική παραλαβή των υλικών 

(έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής και λογιστική τακτοποίησή του). Θα εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε 

ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το συνολικό ποσό. Ο 

τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα υποδείξει και θα λύσει 

τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της προμήθειας. Όλα  τα 

δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. 

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και 

προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας «εκτυπώσεων δε Ρόδου, έτους 2017 

(κωδ. 10/6615.0001.0001)». 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 29.000 ευρώ με ΦΠΑ και θα 

βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του οικονομικού έτους 2017 στον κωδικό 10-

6615.0001.0001 και θα προέλθει από ίδιους πόρους.  

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «εκτυπώσεων της δε Ρόδου, έτους 2017 (κωδ. 10-

6615.0001.0001)». 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις   : 

α) του νέου Ν. 3463/2006(Περί Κυρώσεως  Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209) 

β) του Ν.4412/2016 

δ) Ο Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο δημόσιο  μειοδοτικό 

διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. 
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Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα 10 δέκα 

ημερολογιακών ημερών  από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, 

για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης. 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση  

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία. 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   

 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την 

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας 

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

σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος και 

συσκευασμένα ανάλογα χωρίς φθορές. 

Άρθρο  8ο - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης,  τότε 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο Ν.4412/2016.  

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις και 

τα έξοδα δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Το ΦΠΑ 

θα  βαρύνει το  Δήμο. 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή ειδών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα 

στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο τμηματικά, καθημερινά και ανάλογα με τις ανάγκες της 

υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη του διαγωνισμού.  

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο 

για την αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή 

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

χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική 

προσφορά.                

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ 1: ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ/ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Ενδ.τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Συνολική αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Βιβλιοδετήσεις φωτοτυπιών  

Νο 10-12 με σπιράλ μέχρι 50 

φύλλα 

τεμ 1200 1,05 1260 

2 Βιβλιοδετήσεις φωτοτυπιών  

Νο 38 με σπιράλ 51-80 φύλλα 

τεμ 1200 1,05 1260 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 

 

2.520 
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ΟΜΑΔΑ 2: ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΦΕΚ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΣ, ΟΕ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ, 

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΚΛΠ 

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Ενδ.τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Συνολική αξία (άνευ 

ΦΠΑ) 

1 Βιβλιοδετήσεις ΦΕΚ-

Δημοτολογίου και πρακτικών ΔΣ, 

κτλ, με ταξινόμηση κατά σελίδα 

και κατά τεύχος, ραφτά στη ράχη, 

με γράμματα στο εξώφυλλο 

«από…έως» και δερματόδετα 400 

φύλλων περίπου, το μέγεθος του 

ΦΕΚ είναι 30χ21 

 

τεμ 

 

250 

 

45 

 

11.250 

 Βιβλιοδετήσεις φωτοτυπιών σε 

τόμους με εξώφυλλο χονδρό 

πλαστικό ή χάρτινο, κολλητό ή 

δετό, περίπου 200 φύλλων η 

βιβλιοδέτηση. 

 

τεμ 300 16 4.800 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 

 

16.050 

 

ΟΜΑΔΑ 3: ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ  

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Ενδ.τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Συνολική αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Βιβλία-φυλλάδες ευρετηρίου για 

Ληξιαρχείο, μεγέθους 26χ36 ή 

μεγαλύτερα, 300 φύλλων με δετό-

κολλητό χονδρό εξώφυλλο 

τεμ 15 80 1200 

2 Βιβλία-φυλλάδες πιστοποιητικών 

για Ληξιαρχείο-Δημοτολόγιο, 

μεγέθους 26χ36 ή μεγαλύτερα, 

300 φύλλων, με δετό-κολλητό 

χονδρό εξώφυλλο 

τεμ 15 80 1200 

3 Βιβλία-φυλλάδες πράξεων περί 

διαγραφής για Ληξιαρχείο, 

μεγέθους 26χ36 ή μεγαλύτερα, 

300 φύλλων, με δετό-κολλητό 

χονδρό εξώφυλλο 

τεμ 15 80 1200 

4 Βιβλία-φυλλάδες πρωτοκόλλου, 

για Ληξιαρχείο-Δημοτολόγιο, 

μεγέθους 26χ36 cm ή μεγαλύτερα, 

300 φύλλων, με δετό-κολλητό 

χονδρό εξώφυλλο 

τεμ 15 80 1200 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 

 

4.800 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23.370 

ΦΠΑ 24% 5.608,80 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 21,20 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% 29.000 
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. Ο Δήμος θα δεχθεί προσφορά για όλους τους πίνακες μαζί, αλλά και για κάθε έναν ξεχωριστά. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσφορά για κάθε πίνακα να περιλαμβάνει όλα τα υλικά. 

2. Για τον πίνακα 2 απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ο 

προμηθευτής να έχει έδρα στο νησί της Ρόδου. Αυτό διότι η μετακίνηση των πρακτικών θα 

γίνεται πάντοτε συνοδεία υπαλλήλου του Δήμου, ο οποίος θα παραβρίσκεται στη 

βιβλιοδέτηση καθόλη τη διάρκειά της. Ο μειοδότης θα πρέπει να εκτελέσει την εργασία 

αμέσως από την παραλαβή των πρακτικών, παρουσία του υπαλλήλου του Δήμου και να 

την περατώσει την ίδια ημέρα. Η μεταφορά των πρακτικών από και προς το μειοδότη θα 

επιβαρύνει το Δήμο. Ο Φορέας θα πρέπει να ενημερώσει το μειοδότη για την εκτέλεση της 

εργασίας τουλάχιστον δύο(2) ημέρες νωρίτερα για τη μέρα και την ώρα αποστολής των 

πρακτικών. Αυτή η προϋπόθεση υφίστανται λόγω της ιδιαίτερης φύσης των προς 

βιβλιοδέτηση εγγράφων, όσον αφορά τη σημαντικότητα και την ιδιωτικότητα του 

περιεχομένου αυτών. 

3. Επιπλέον, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραγγείλει σε δόσεις ή και εξολοκλήρου την 

προυπολογισθείσα ποσότητα κάθε δημοπρατούμενου είδους, ανάλογα με τις ανάγκες του, 

χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. 

4. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να παραγγείλει τουλάχιστον το 50% των υλικών της μελέτης, 

όρος που θα ισχύσει και για τα συμβατικά προϊόντα. 

5. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το μειοδότη θα έχει ισχύ ένα(1) χρόνο από την υπογραφή 

της. 

6. Οι τιμές των προϊόντων δεν περιλαμβάνουν φπα.  

7. Τα υλικά θα παραδίδονται με αποκλειστικά έξοδα του προμηθευτή σε σημεία που θα 

υποδειχθούν από το Δήμο, εκτός των υλικών του πίνακα 2. 

8. Οι προσφορές θα έχουν ισχύ μέχρι και τις 31/12/2017. 

 

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 : ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Αρμόδιος για πληροφορίες : Γεράσιμος Κ. Αντωνάτος 

Τηλέφωνο : 22410-35445 

Fax : 22410-39780 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : gantonatos19@gmail.com 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.rhodes.gr  

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή 

της δημόσιας σύμβασης : 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕ ΡΟΔΟΥ 

CPV : 22000000-0 

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 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση 

Πλήρης Επωνυμία: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

Αριθμός φορολογικού μητρώου 

(ΑΦΜ)
13

: 

…………………………………………………………………………

……………………….. 

Ταχυδρομική διεύθυνση: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
14 (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
15

; 
[  ] Πολύ μικρή  [  ] Μικρή  [  ] Μεσαία 

                                                 
13 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, 

εφόσον απαιτείται και υπάρχει. 

14 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

15 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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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση 

Ονοματεπώνυμο :   

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
16

, 2) δωροδοκία
1718

, 3) απάτη
19

, 4) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
20

, 5) νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
21

, 6) 
παιδική εργασία και 

άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων22
 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

                                                 
16 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). 

17 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
18 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). 

19 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. 

20 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. 

21 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”. 

22 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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βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
23

 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;  

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
24

, 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
25

, 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 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

                                                 
23 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) 

24 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) 

25 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 
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φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
26

; 

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 

                                                 
26 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής του; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις) 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

Ο οικονομικός φορέας κατέχει τις 

απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες για την πώληση των σχετικών 

υλικών και την παροχή των αντίστοιχων 

υπηρεσιών; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις) 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

…………………………………………………………

…………………………………… 

 

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 : 

 

Ημερομηνία Τόπος Υπογραφή (-ές)
27

: 

     

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ. 1/2017 (Α.Δ.Α.:ΩΛΨΜΩ1Ρ-21Β) η οποία συνοδεύεται από το προβλεπόμενο «σχέδιο 

ανάληψης  υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στο σχετικό Κ.Α.10-

6615.0001.0001, 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 10o                                   Απόφ. Αρ. 278/2017 (Α.Δ.Α: 7ΙΘΠΩ1Ρ-ΡΘΖ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, 

για κατακύρωση τελικού μειοδότη της «Φύλαξης από ιδιωτική εταιρεία περιοχών της Δ.Ε. 

Ρόδου», έτους 2017 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.:2/37061/19-05-

2017) 

Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/37061/19-05-

2017 εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού για την  «ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

                                                 
27 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. Όσον 

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

υπογραφή στο ΤΕΥΔ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα 

διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου διαβίβασης. 
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ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» μέσω της οποίας διαβιβάζεται το από 

19/05/2017 Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη τελικού μειοδότη, ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα: Κατακύρωση τελικού αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού έτους 

2017. 

 Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση του πρακτικού για κατακύρωση 

τελικού μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «φύλαξης από 

ιδιωτική εταιρεία περιοχών της δε Ρόδου Δήμου Ρόδου, έτους 2017. 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ  

Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «τη φύλαξη από ιδιωτική εταιρεία 

περιοχών της δε Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 2017 (κωδ.00/6142.0039)» 

Στη Ρόδο στις 19 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 στον έλεγχο δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη 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.  

Η επιτροπή κάλεσε το μειοδότη στις 17/05/2017 με αποστολή email με απόδειξη, να προσκομίσει 

ενώπιόν της όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφερόταν στο διαγωνισμό. Ο προμηθευτής 

εγκαίρως (18/05/2017) 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 φύλαξης περιοχών της δε 

Ρόδου του Δήμου Ρόδου έτους 2017 από ιδιωτική εταιρεία, στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. 

ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΙΚΕ ΙΕΠΥΑ(KOLOSSOS SECURITY) 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% 
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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   

2. Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υπηρεσιών του 

ανωτέρω πίνακα, όχι όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

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

την υπογραφή της. 

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

(διακήρυξη και μελέτη) μέχρι και το τέλος της παροχής υπηρεσίας και μέρος 

αυτών ή και ολόκληρες θα αναφερθούν στη σύμβαση. 

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

φπα. 

6. Πριν υπογραφεί η σύμβαση, ο Φορέας πρέπει να έχει στην κατοχή του το 

πιστοποιητικό ΣΕΠΕ, το οποίο έχει ζητήσει με το έγγραφο 2/34881/2017». 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/37061/19-05-2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού για 

«τη φύλαξη από ιδιωτική εταιρεία περιοχών της δε Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 

2017» μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το Πρακτικό του διαγωνισμού για την 

ανάδειξη τελικού μειοδότη,  

 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. 

 Την με αριθ. 163/2017 (Α.Δ.Α.:72ΣΝΩ1Ρ-ΑΩΨ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 

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

μειοδοτικού, συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη τελικού μειοδότη της  «ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, ΕΤΟΥΣ 

2017», 

 Β) Κατακυρώνει το τελικό αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΙΚΕ ΙΕΠΥΑ (KOLOSSOS SECURITY)» με Α.Φ.Μ.: 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) Επιπλέον εγκρίνει τα εξής: 

 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 παροχής υπηρεσίας και μέρος αυτών ή και ολόκληρες θα 

αναφερθούν στη σύμβαση. 

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

 Πριν υπογραφεί η σύμβαση, ο Φορέας πρέπει να έχει στην κατοχή του το πιστοποιητικό 

ΣΕΠΕ, το οποίο έχει ζητήσει με το έγγραφο 2/34881/2017». 
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ΘΕΜΑ 11o                                   Απόφ. Αρ. 279/2017 (Α.Δ.Α: 7ΧΜΞΩ1Ρ-ΒΨ4) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, 

για κατακύρωση τελικού μειοδότη της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», έτους 2017 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.:2/38528/24-05-2017) 

Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/38528/24-05-

2017 εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» μέσω της οποίας διαβιβάζεται το 

από 22/05/2017 Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη τελικού μειοδότη, ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα: Κατακύρωση ΤΕΛΙΚΟΥ αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού 

έτους 2017. 

         Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για 

τελικό μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας 

ειδών υγιεινής και καθαριότητας της δε Ιαλυσού Δήμου Ρόδου, έτους 2017. 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ  

Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την προμήθεια ειδών υγιεινής και 

καθαριότητας δε Ιαλυσού Δήμου Ρόδου, έτους 2017 (κωδ.10/6615.0001.0002)» 

Στη Ρόδο στις 22 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. 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 στον έλεγχο δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη 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.  

Η επιτροπή κάλεσε το μειοδότη στις 17/05/2017 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 προμήθεια ειδών 

υγιεινής και καθαριότητας της δε Ιαλυσού, του Δήμου Ρόδου έτους 2017, στην εταιρεία 

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

συνολική αξία ως κάτωθι: 
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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, 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 τιμ - - - 
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τζαμιών 

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 

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 
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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 

 

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 
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ΟΜΑΔΑ 5. ΧΑΡΤΙΚA 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
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 

 

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

όχι όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

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

υπογραφή της. 

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

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

10. 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, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/38528/24-05-2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού για την 

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

2017» μέσω της οποίας διαβιβάζεται το Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη 

τελικού μειοδότη,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

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

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

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

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 
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 Την με αριθ. 158/2017 (Α.Δ.Α.:Ψ4ΚΔΩ1Ρ-ΙΛΦ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

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

μειοδοτικού, συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη τελικού μειοδότη της  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ, ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017», 

Β) Κατακυρώνει το τελικό αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία 

«ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΣΤ - ΦΕΣΣΑΚΗΣ ΑΡ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με Α.Φ.Μ.: 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, απορροφητική, με 

κορδόνι ή κρόσι-πετσετάκι 23cm 

τουλάχιστον  

τιμ 600 0,90 540 
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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 

 

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 
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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 

 

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. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
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) Επιπλέον εγκρίνει τα εξής: 

 

 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. 

 Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας άνευ φπα. 
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ΘΕΜΑ 12o                                                         Απόφ. Αρ. 280/2017 (Α.Δ.Α: 7ΣΞΒΩ1Ρ-ΝΛΘ) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 

του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ 

ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ» με προϋπολογισμό 

105.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/37509/22-05-2017) 

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.: 16/37509/22.05.2017, δια της οποίας 

προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ» του Δήμου Ρόδου, ως εξής: 

 
«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου 

Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου : 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ» με προϋπολογισμό 105.000,00 

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

Κ.Α.: 30-7333.0003  και πίστωση  # 105.000,00# 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, 

1. Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 16/37509/22-05-2017 της Δ/νσης των Τεχνικών Έργων και 

Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου,  

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

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

3. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

4. Την απόφαση ανάληψη  υποχρέωσης του Δήμου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας Διαγωνισμού Ανοικτής 

Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ»  του Δήμου Ρόδου, ως κατωτέρω: 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ  

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  

  
xix

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: 

ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΗΗ   ΔΔ ΡΡ ΟΟ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΟΟ ΧΧ ΗΗ ΣΣ   ‘‘ ΣΣ ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΝΝ ΤΤ ΑΑ ΝΝ ΙΙ ΟΟ ΥΥ ’’   ΔΔ .. ΚΚ ..   

ΚΚ ΟΟ ΣΣ ΚΚ ΙΙ ΝΝ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΙΙ   ΑΑ ΡΡ ΣΣ ΗΗ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΚΚ ΙΙ ΝΝ ΔΔ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΤΤ ΗΗ ΤΤ ΑΑ ΣΣ   ΟΟ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΥΥ ΟΟ ΥΥ   

ΔΔ .. ΚΚ ..   ΑΑ ΦΦ ΑΑ ΝΝ ΤΤ ΟΟ ΥΥ  

Εκτιμώμενης αξίας  84.677,42  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις 

διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και  καλεί τους 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

κατασκευής του ως άνω έργου. 
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Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
xx

 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 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 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

1.4 Προϊστάμενη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

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

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

ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 xxi

 

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.
xxii

 

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) ............................
xxiii

 

 

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 
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των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να 

φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο
xxiv

 
xxv

. 
  
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......
xxvi

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 …/…/…
xxvii

 

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 ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ’ Δ.Κ. 

ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ» 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ρόδου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
xxviii

 
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,
xxix

 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  
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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 
xxx

, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, 

καθώς και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
xxxi

 .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
xxxii

, 
xxxiii

 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
xxxiv

.  

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 
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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,
xxxv

 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, 
xxxvi

 

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. 
xxxvii

 

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. 

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). 
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Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 

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

επικυρωμένα,  και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 

μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί 

Δικηγόρων), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

6.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 

που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης 

είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 

προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με 

την Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί 

Δικηγόρων).  

6.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  

αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 

άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 

κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  

 - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 

(Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

(εφόσον απαιτείται) 

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
xxxviii

 

 - 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 ).
xxxix

 

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
xl
, 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  
xli

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
xlii

 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.  1.009/24-4-2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

για το οικονομικό έτος 2017 και με αρ.  Α/1.001 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 ).
xliii 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Τίτλος του έργου 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ’ Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ». 
  

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 84.677,42 Ευρώ προ ΦΠΑ) 

και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 62.369,90 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 11.226,58 € 

Απρόβλεπτα
xliv

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 

Γ.Ε.+Ο.Ε.) 11.039,47 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 

3.(α) του ν. 4412/2016.
xlv
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Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 41,47 € σύμφωνα με το 

άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 Το έργο θα εκτελεστεί στις Δημοτικές Κοινότητες Κοσκινού και Αφάντου του Δήμου 

Ρόδου 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ και οι εργασίες είναι: 

α) Χωματουργικά 

β) Τεχνικά έργα 

γ) Ασφαλτικά 

δ) Σήμανση – Ασφάλεια 

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 (180) ημερολογιακές  

ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
xlvi

.  

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. 
xlvii

 

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
xlviii

 

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). 
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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 

1.693,55 ευρώ. 
xlix

 

 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 . 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
l
 

16.1 ΔΕΝ 
li
  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ………………….

lii
 

 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. 
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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  

..........................................
liii

 

 

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 

liv
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
lv
, 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
lvi

 και στον Ελληνικό Τύπο
lvii

, 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.  
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Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 

για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

 

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 τάξη Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  
lviii

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.
lix,

 

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 
lx
 

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 
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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
:lxi

 

(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, 
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(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.  

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 4 
lxii

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
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(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
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(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. 
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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.
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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:  
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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)
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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.  

(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 
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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
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 στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.  

(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.(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..
lxviii

 

 

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  
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(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
lxix

 

 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να 

προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες 

οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού 

προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να 

περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 

υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν 

υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά 

απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 

εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 

λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή 

το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 

επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 

τους.  
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(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ.  εφόσον προσκομίζουν 

«Ενημερότητα Πτυχίου»
 

εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών 
lxx

: 

- 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. 
lxxi

 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
lxxii

 

- 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).
lxxiii

 

- 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 

 φορέα 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 
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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. 

276/2017 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.  

  

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

με αριθ. 168/2017 (ΑΔΑ:  ΩΖΟΠΩ1Ρ-ΛΕΔ), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό 

Κ.Α. 30-7333.0003, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 

και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016.  

 

 

ΘΕΜΑ 13o                                              Απόφ. Αρ. 281/2017 (Α.Δ.Α: ΨΕΜΖΩ1Ρ-ΝΦ0) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 131.900,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/37510/22-05-2017) 

 

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.: 16/37510/22.05.2017, δια της οποίας 

προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου 

Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 

131.900,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 

2017 στον Κ.Α.: 15-7331.0013  και πίστωση  # 131.900,00# 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) 
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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, 
5. Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 16/37510/22-05-2017 της Δ/νσης των Τεχνικών Έργων και 

Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου,  

1. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
6. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

7. Την απόφαση ανάληψη  υποχρέωσης του Δήμου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας Διαγωνισμού Ανοικτής 

Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»  του Δήμου Ρόδου, ως κατωτέρω: 

 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ  

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  
lxxiv

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: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ Εκτιμώμενης αξίας  106.370,97 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 
lxxv

 

1.1 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. Κυρκούση-κ. Διαμαντής 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

1.4 Προϊστάμενη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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

 

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

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

ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 lxxvi

 

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 
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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.
lxxvii

 

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) ............................
lxxviii

 

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
lxxix

 
lxxx

. 
  
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......
lxxxi

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 …/…/…
lxxxii

 

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 : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ρόδου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
lxxxiii
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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,
lxxxiv

 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 
lxxxv

, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, 

καθώς και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
lxxxvi

 .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
lxxxvii

, 
lxxxviii

 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
lxxxix

.  

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,
xc

 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, 
xci
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ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 

της παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του 

άρθρου 22, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

(αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της 

σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας. 

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 
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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.  

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 
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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»,
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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 ).
xciv

 

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
xcv

, 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  
xcvi
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 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
xcvii

 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.  449/27-01-2017. για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης 

πίστωσης για το οικονομικό έτος 2017 και με αρ.  Α/449 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 ).
xcviii 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Τίτλος του έργου 
 Ο τίτλος του έργου είναι: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 
  

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  106.370,97 Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 78.275,42€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 14.089,58€ 

Απρόβλεπτα
xcix

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 

Γ.Ε.+Ο.Ε.) 13.854,75€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 

3.(α) του ν. 4412/2016.
c
 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού151,22€σύμφωνα με το 

άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 Σχολικές Μονάδες εκτός πόλεως Ρόδου και συγκεκριμένα στα: ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ, 

3
ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, 1

Ο
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ και 2
Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΙΘΙΩΝ 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 Το έργο ανήκει στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

και περιλαμβάνει:  

Εργασίες για μονώσεις, αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση στεγάνωσης της 

κεραμοσκεπής και δώματος, τοποθέτηση νέων κλιματιστικών και συμπλήρωση του τμήματος 

αντικεραυνικής προστασίας σχολείου.. 

 

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. 
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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 εξήντα (160) ημέρες από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης
ci
.  

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. 
cii

 

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών .
ciii

 

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 

2.127,42 ευρώ. 
civ

 

 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:  
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 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 . 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
cv

 

16.1 ΔΕΝ 
cvi

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ………………….
cvii

 

 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 πρ ιν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 
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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 ..........................................
cviii

 

 

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 

cix
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
cx

, 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
cxi

 και στον Ελληνικό Τύπο
cxii

, 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 
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για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

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 στη Α1 τάξη  και άνω ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξη  και άνω 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  

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.
cxiii,

 

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 
cxiv

 

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), 
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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
:cxv

 

(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 
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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.  

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 4 
cxvi

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 

έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από 

τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 

απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 

μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 

74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 
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Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
cxvii

 

(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
cxviii

 

(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. 
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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.
cxix

 

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)
cxx 

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 
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του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της 

προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της 

εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν 

τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το 

οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν 

τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
.
 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή 

εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι 

δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός 

Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε.  σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε 

εκκαθάριση.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά 

αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 

Α της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, 

η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.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
cxxi

 στην στη τάξη Α1  και άνω ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1  και άνω 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ . 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
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(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. 

(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..
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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 

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
cxxiii

 

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, 
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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 
cxxiv

: 

- 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. 
cxxv

 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
cxxvi

 

- 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).
cxxvii

 

- 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. 209/30 -

03-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 
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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.  
 
Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

με αριθ. 31/2017 (ΑΔΑ:  7ΗΒΤΩ1Ρ-ΨΓΛ), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 

15-7331.0013, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την 

εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016.  

 

ΘΕΜΑ 14o                                  Απόφ. Αρ. 282/2017 (Α.Δ.Α: 7Γ53Ω1Ρ-ΤΨΘ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 2011» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/35116/12-05-2017) 

 

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

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές ενότητες της ανατολικής 

πλευράς της νήσου Ρόδου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του 2011» μέσω της οποίας  

διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό (12/05/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 

με αρ. πρωτ.: 16/35116/12-05-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 

ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 2011» 

 

Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 

ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 2011», σύμφωνα με τον Ν.4412//2016 

από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρία «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

Κατηγορία           Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 52,00% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : 52,00% 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  : 52,00% 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

: 

: 

52,00% 

52,00% 

 

   

και ποσό προσφοράς 130.800,01 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 52%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών : 95.961,44 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 17.273,06 

Σύνολο Ι : 113.234,50 

Απρόβλεπτα 15% : 16.985,18 

Αναθεώρηση : 580,33 

Σύνολο ΙΙ : 130.800,01 

  

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 

σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού  κ. Λαού Ιωάννη) 
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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: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 

2011)», Προϋπ: 337.900,00 €(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 

 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Τρίτη  09 του 

μηνός Μαΐου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/23545/30-03-2017, 

ΑΔΑ: 7ΤΜΔΩ1Ρ-Ε73, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Λαός Ιωάννης , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος 

οριζόμενη η επόμενη κατά σειρά τακτικό μέλος λόγω απουσίας της Προέδρου Ζανεττούλλη 

Στεργούλα.    

2) Παροικάκη Βασιλική Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

3) Μεταξωτός Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ,  υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως  μέλος 

αντικαθιστώντας  το τακτικό μέλος   Αδαμοπούλου Αικατερίνη λόγω ασθενείας και το 1
ο
 

αναπληρωματικο  Παττατούκου Μαρία – Ελένη λόγω απουσίας της για υπηρεσιακούς λόγους 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, 

σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 56/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του 

οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 122/ 24-3-2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου 

Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 

2011)», Προϋπ: 337.900,00 €(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:  

  Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

2 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

3   ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ   

4 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

6 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

7 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

8 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. – ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε 

9 ΣΤΗΡΙΞΗΣ 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, o πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των 

προσφορών, έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών. 

     Στη συνέχεια o 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: 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2  ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε 

3 P&C DEVELOPMENT A.E. 

4 ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

5 ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

6 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

7 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ 

8 VAST-MAKE I.K.E. 

 

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. 

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 «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  52% , ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 52%, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 52%, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

52%, ΗΛΕΚΤΡΟΛΦΩΤΙΣΜΟΣ 52% και ποσό προσφοράς 113.234,50 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & 

ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  52 %. 

Με το υπ’αρ. 16/33892/09-05-2017 έγγραφο του 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. 16/33919/09-05-2017 

και 16/33920/09-05-2017 αντίστοιχα.   

Η απάντηση του ταμείου της Ρόδου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις  10 -05-2017 με αρ. πρωτ. 

16/34150/10-05-2017 (το υπ’ αρ. 200/10-05-2017 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   12 /05/2017 η επιτροπή 

ολοκληρώνει το πρακτικό της. 

Ρόδος     12-05-2017 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
 

http://www.tsmede.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ 

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ    

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 113.234,50€ 52,000% 

2 P & C DEVELOPMENT S.A. 115.415,27€ 51,076% 

3 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 116.448,65€ 50,638% 

4 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 119.658,71€ 49,277% 

5 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 125.053,64€ 46,990% 

6 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  126.508,04€ 46,373% 

7 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 129.747,94€ 45,000% 

8 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. 134.590.69€ 42,947% 

9 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΡΚΙΔΑΣ 135.427,54€ 42,592% 

10 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 143.563,17€ 39,144% 

11 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 144.578,98€ 38,713% 

12 VAST MAKE Ι.Κ.Ε. 146.977,93€ 37,696% 

13 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. - ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 151.123,73€ 35,939% 

14 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 151.359,77€ 35,839% 

15 ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 157.676,03€ 33,161% 

16 ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 158.056,47€ 33,000% 

17 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  175.399,55€ 25,648% 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/35116/12.05.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές ενότητες της ανατολικής πλευράς της νήσου 

Ρόδου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του 2011»» 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. 122/2017 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  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 

ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 2011», 

  

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εργοληπτική 

μειοδότρια εταιρεία με την επωνυμία «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης:  

 

Κατηγορία           Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 52,00% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : 52,00% 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  : 52,00% 
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ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

: 

: 

52,00% 

52,00% 

 

και ποσό προσφοράς 130.800,01 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 52%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών : 95.961,44 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 17.273,06 

Σύνολο Ι : 113.234,50 

Απρόβλεπτα 15% : 16.985,18 

Αναθεώρηση : 580,33 

Σύνολο ΙΙ : 130.800,01 

 

ΘΕΜΑ 15o                                      Απόφ. Αρ. 283/2017 (Α.Δ.Α: 7ΞΒ7Ω1Ρ-Χ8Ρ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/36800/18-05-2017) 

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

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Κατασκευή οστεοφυλακείων Δήμου Ρόδου» μέσω της οποίας  

διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό (18/05/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 

με αρ. πρωτ.: 16/36800/18-05-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 από το οποίο 

προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρία «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» με επί 

μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ : 5,00% 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ : 5,00% 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : 5,00% 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ : 5,00% 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ        :            5,00% 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ                                 :            5,00% 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ                          : 5,00% 

και ποσό προσφοράς 19.153,23 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 5,00%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 13.922,10 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 2.505,98 

Σύνολο Ι : 16.428,08 

Απρόβλεπτα 15% : 2.464,21 

Αναθεώρηση : 260,94 

Σύνολο ΙΙ : 19.153,23 

 

 Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε», σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού  κ. Λαού Ιωάννη) 
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1

Ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  “προσφορά με επί μέρους 

ποσοστά έκπτωσης” ( Ν. 4412/2016  ) για την ανάδειξη αναδόχου που θα εκτελέσει το έργο: 

«Κατασκευή οστεοφυλακείων κοιμητηρίων Δήμου Ρόδου», Προϋπ: 25.000,00 € (με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α). 

 

   Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Τετάρτη  17 του 

μηνός Μαΐου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ.,(σύμφωνα με την υπ’αρ. 16/30728/27-04-2017, 

ΑΔΑ: Ψ3Θ0Ω1Ρ-ΞΝΠ, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Σίντου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος   

2) Χατζηνικόλας Αντώνιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, 

ως μέλος, 

3)Κυρκούση Σουλτάν, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως 

αναπληρωματικό μέλος του Βασιλώττου Κωνσταντίνου, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε., υπάλληλο 

Τ.Υ Δ. Ρόδου, ο οποίος απουσίαζε λόγω προγραμματισμένης πανελλαδικής απεργίας, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 87/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του 

οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 116/ 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: «Κατασκευή 

οστεοφυλακείων κοιμητηρίων Δήμου Ρόδου», Προϋπ: 25.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 

και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

    Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την πρόεδρο, προσήλθε ένας οικονομικός 

φορέας προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής του σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης:  

 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

και παρέδωσε 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, 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 είχε κατατεθεί μια (1) προσφορά του οικονομικού φορέα  VAST – MAKE I.K.E. , 

πάνω στο φάκελο αναγράφηκε  η ώρα κατάθεσης  της  στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. 

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. 

      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. 

Μετά η  επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 

μειοδοσίας, έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ.  

Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού δεν αποκλείστηκε καμία προσφορά. 
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         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 το υπ’αρ. 16/36311/17-05-2017,   έγγραφο της Προέδρου της 

Επιτροπής Διαγωνισμού  ζητήθηκε από το αρμόδιο γραφείο ΕΤΑΑ /ΤΜΕΔΕ Ρόδου, ο έλεγχος 

γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζομένων.  

Η απάντηση του ταμείου της Ρόδου  μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 17-05-2017 (το υπ’αρ. 

230/17-05-2017 έγγραφό τους) με το οποίο επιβεβαιώθηκε  η γνησιότητα των εγγυητικών 

επιστολών, 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 «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» με επί μέρους 

ποσοστά έκπτωσης: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 5%, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 5%, 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 5%, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5%, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 5%, ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 5%, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

5% και ποσό προσφοράς 16.428,08 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  5,00 %. 

Η Επιτροπή συνέταξε και υπόγραψε το παρόν πρακτικό όπως φαίνεται παρακάτω: 

Ρόδος   18-05-2017 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Α/Α Επωνυμία Οικονομικού   

Φορέα 

Τάξη  

Κατηγορία  

 

Νόμιμος  

Εκπρόσωπος 

Εγγυητική 

Επιστολή 

Έκπτωση 

 % 

1 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 2
η
  ΟΙΚ 

2
η 

 Η/Μ 

 

ΜΑΚΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  

Α.Α 802498 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 

Αριθ.61018/9/5/17 

405,00€ 

 

5,00 

2 VAST- MAKE IKE 2
η
  ΟΙΚ 

1
η
  Η/Μ 

ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΜΕΔΕ  ΡΟΔΟΥ 

Αριθ.60970/2/5/17 

405,00€ 

2,00 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ 

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α  

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΜΕΣΗ    

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 
1 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 5,00 % 

2 VAST- MAKE IKE 2,00% 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/36800/18.05.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«Κατασκευή οστεοφυλακείων 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. 116/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι 

όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

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

την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «Κατασκευή οστεοφυλακείων Δήμου Ρόδου», 

  

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εργοληπτική 

μειοδότρια εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους 

ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ : 5,00% 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ : 5,00% 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : 5,00% 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ : 5,00% 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ        :            5,00% 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ                                 :            5,00% 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ                          : 5,00% 

και ποσό προσφοράς 19.153,23 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 5,00%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 13.922,10 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 2.505,98 

Σύνολο Ι : 16.428,08 

Απρόβλεπτα 15% : 2.464,21 

Αναθεώρηση : 260,94 

Σύνολο ΙΙ : 19.153,23 

 

 
ΘΕΜΑ 16o                                               Απόφ. Αρ. 284/2017 (Α.Δ.Α: Ω7ΝΥΩ1Ρ-6Σ7) 

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/37319/19-05-2017) 

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

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συμπλήρωση και βελτίωση υφισταμένων εγκαταστάσεων 

βιολογικού ΧΥΤΑ» μέσω της οποίας διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό (16/05/2017) του διαγωνισμού 

για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/37319/19-05-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ» 

Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ», σύμφωνα με τον 

Ν.4412/2016 από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση 

«ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ : 52,00% 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ : 52,00% 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 52,00% 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : 53,00% 

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ         :            53,00% 
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και ποσό προσφοράς 49.733,94 € για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και 

ΦΠΑ 24%), ήτοι μέση έκπτωση 52,692%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών Σπ : 42.147,41€ 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 7.586,53€ 

Σύνολο ΣΔΕ : 49.733,94€ 

Απρόβλεπτα 15% : 7.460,09€ 

Μερικό Σύνολο Π1 : 57.194,03€ 

Αναθεώρηση : 33,07€ 

Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ Π2 : 57.227,10€ 

ΦΠΑ 24% : 13.734,50€ 

Σύνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 24% : 70.961,60€ 

 

 Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ 

ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή της  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού  κ. Παπαδοπούλου 

Αναστασίας) 

 

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: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ», προϋπολογισμού 150.000,00€ (με απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). 

 

Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Τρίτη, 16 του 

μηνός Μαΐου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/23557/30-03-2017, 

ΑΔΑ: 7ΚΚΓΩ1Ρ-ΕΟΘ, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

 

1) Αναστασία Παπαδοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος  

2) Σουλτάνα Κυρκούση, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

& Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος, 

3) Κυριακή Καμπουράκη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, 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 52/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, του 

οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 120/24-3-2017 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: 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ», προϋπολογισμού 150.000,00€ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α. 24%) 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:  

1.     ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

2.     ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται η επωνυμία του καθενός 

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, έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών, 

κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών. 

  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: 

1. Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. 

2. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 

3. ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

4. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

5. ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. – ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 

6. ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

7. ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

8. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

9. ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

10. P. & C. DEVELOPMENT S.A. 

11. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

12. VAST – MAKE Ι.Κ.Ε. 

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 αύξων αριθμός 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. 

Σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού αποκλείστηκε η προσφορά της διαγωνιζόμενης εταιρείας: 
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1. P. & C. DEVELOPMENT S.A., λόγω μη ύπαρξης μονογραφής – υπογραφής στην τρίτη και 

τελευταία σελίδα 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. 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.: 16/35966/16-

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 16-05-2017 (το υπ’ αρ. 

224/16-05-2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου) με το οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα των 

εγγυητικών επιστολών, ενώ χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική υπηρεσία επαληθεύσαμε την 

εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών που εκδόθηκαν από το ΤΜΕΔΕ Αθήνας. 

Στο σημείο αυτό αποκλείστηκαν οι προσφορές των εταιριών: 

1. ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε., λόγω μη ύπαρξης υπογραφής στο Μέρος IV-Τελικές 

Δηλώσεις του ΤΕΥΔ. 

2. Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε., λόγω λάθος ποσού της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (άρθρα 15.1 

και 15.2 της διακήρυξης) 

3. ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, λόγω μη συμπλήρωσης της 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 ΙΙΙ του πρακτικού, από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά είναι η 

προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους 

ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 52% 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ :       52% 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :  52% 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ :  53% 

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 

: 
 53% 

και ποσό προσφοράς 49.733,94 € για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και 

ΦΠΑ 24%), ήτοι μέση έκπτωση 52,692 %. 

Ρόδος 16-05-2017 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

http://www.tsmede.gr/
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α/α 

 

Επωνυμία 
Στοιχεία ταυτότητας 

εκπροσώπου 

Πτυχίο Εγγυητική συμμετοχής Προσφορά 

Σειρά 

κατάταξης Αριθμός 

ΜΕΕΠ 

Κατηγορία: Υδραυλικά 

 Τάξη: Α2 και άνω  

                            Κατηγορία: Η/Μ 

                           Τάξη: Α1 και άνω  

2.419,35 €, 

μέχρι 10/12/2017 

  

Μέση Έκπτωση 

Π
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ρ
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ρ

ά
δ

ο
σ
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ς 
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ν 
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ιτ
ρ

ο
π
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νι
σ

μ
ο

ύ
 

1 
 

ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε ΑΑ 341065 21937 
2Η Τάξη Υδραυλικά 

2η Τάξη Η/Μ 

61036_11-05-2017 
ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 

2.420,00€ 
ΑΔΑ 

53% 

53,517 1ος 

54% 

53% 

54% 

53% 

2 ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

 (πρακτικο της 9ης Μαϊου 2017) 
23924 

4Η Τάξη Υδραυλικά 
3η Τάξη Η/Μ 

61044_11-05-2017 
ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 

2.420,00€ 
ΑΔΑ 

25% 

25,00% 11ος 

25% 

25% 

25% 

25% 

Π
ρ

ο
σ

φ
ο

ρ
ές

 μ
έσ

ω
 π

α
ρ

ά
δ

ο
σ

η
ς 

σ
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ρ

ω
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3 
 

SIAL O.Ε. 
Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. 

Αρ.πρωτ.16/35574 
Δευτέρα 15-05-2017 

Ωρα 13:25 
17355 

2Η Τάξη Υδραυλικά 
2η Τάξη Η/Μ 

1726472_05-05-2017 
ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΩΝ 

1.615,0€ 
ΑΔΑΜ 

54% 

52,099% 3ος 

53% 

54% 

51% 

52% 

4 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 
Αρ.πρωτ.16/35647 
Τρίτη 16-05-2017 

Ωρα 08:32 
30458 

2Η Τάξη Υδραυλικά 
2η Τάξη Η/Μ 

60815_06-04-2017 
ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 

2.420,00€ 
ΑΔΑ 

46% 

46,200% 5ος 

46% 

48% 

46% 

46% 

5 
 

ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
Αρ.πρωτ.16/35665 
Τρίτη 16-05-2017 

Ωρα 08:50 
20363 

3Η Τάξη Υδραυλικά 
2η Τάξη Η/Μ 

1726670_09-05-2017 
ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΩΝ 

2.500,0€ 
___ 

 

21% 

21,00% 14ος 

21% 

21% 

21% 

21% 

6 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Αρ.πρωτ.16/35695 
Τρίτη 16-05-2017 

Ωρα 09:05 
26720 

1Η Τάξη Υδραυλικά 
1η Τάξη Η/Μ 

61003_05-05-2017 
ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 

2.420,00€ 
ΑΔΑ 

52% 

52,692 2ος 

52% 

52% 

53% 

53% 

7 
 

ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ._ ΚΟΣΜΟΣ Θ.Ο.Ε. 
Αρ.πρωτ.16/35703 
Τρίτη 16-05-2017 

Ωρα 09:10 
20196 

 
2Η Τάξη Υδραυλικά 

2η Τάξη Η/Μ 
 
 
 
 
 

60857_11-04-2017 
ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 

2.420,00€ 
ΑΔΑ 

42% 

41,816% 7ος 

41% 

42% 

42% 

42% 
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8 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Αρ.πρωτ.16/35709 
Τρίτη 16-05-2017 

Ωρα 09:14 
30291 

1Η Τάξη Υδραυλικά 
Α1 Τάξη Η/Μ 

60770_04-04-2017 
ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 

2.420,00€ 
ΑΔΑ 

30% 

22,677% 12ος 

27% 

23% 

15% 

27% 

9 
 

ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Αρ.πρωτ.16/35713 
Τρίτη 16-05-2017 

Ωρα 09:16 
23505 

1Η Τάξη Υδραυλικά 
1η Τάξη Η/Μ 

60936_25-04-2017 
ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 

2.420,00€ 
ΑΔΑ 

30% 

30,00% 10ος 

30% 

30% 

30% 

30% 

10 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Αρ.πρωτ.16/35717 
Τρίτη 16-05-2017 

Ωρα 09:18 
25192 

2Η Τάξη Υδραυλικά 
2η Τάξη Η/Μ 

60919_24-04-2017 
ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 

2.420,00€ 
ΑΔΑ 

48% 

48,839% 4ος 

45% 

45% 

52% 

49% 

11 
 

ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Αρ.πρωτ.16/35727 
Τρίτη 16-05-2017 

Ωρα 09:22 
15651 2Η Τάξη 

60802_06-04-2017 
ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 

2.420,00€ 
ΑΔΑ 

42% 

37,176% 9ος 

35% 

33% 

33% 

43% 

12 P & C Development S.A. 
Αρ.πρωτ.16/35731 
Τρίτη 16-05-2017 

Ωρα 09:23 
19172 

6Η Τάξη Υδραυλικά 
5η Τάξη Η/Μ 

1726750_10-05-2017 
ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑΣ 

2.420,00€ 
ΑΔΑΜ 

38% 

38,719 8ος 

38% 

38% 

38% 

40% 

13 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Αρ.πρωτ.16/35746 
Τρίτη 16-05-2017 

Ωρα 09:29 
19043 

2Η Τάξη Υδραυλικά 
2η Τάξη Η/Μ 

60836_11-04-2017 
ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 

2.420,00€ 
ΑΔΑ 

22% 

22,433% 13ος 

22% 

23% 

23% 

22% 

14 VAST MAKE Ι.Κ.Ε. 
Αρ.πρωτ.16/35768 
Τρίτη 16-05-2017 

Ωρα 09:38 
29855 

2Η Τάξη Υδραυλικά 
1η Τάξη Η/Μ 

60833_06-04-2017 
ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 

2.420,00€ 
ΑΔΑ 

43% 

41,831% 6ος 

42% 

47% 

41% 

41% 
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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 ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. 48.867,09 € 53,517% 

2 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 49.733,94 € 52,692% 

3 Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. 50.358,00 € 52,099% 

4 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 53.784,85 € 48,839% 

5 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 56.559,19 € 46,200% 

6 VAST – MAKE Ι.Κ.Ε. 61.151,75 € 41,831% 

7 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. – ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 61.167,97 € 41,816% 

8 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 66.045,93 € 37,176% 

9 ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 73.589,99 € 30,00 % 

10 ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 78.846,42 € 25,00 % 

11   ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 81.288,44 € 22,677% 

12 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 81.545,23 € 22,433% 

13      ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 83.051,56 € 21,00 % 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ 

ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 49.733,94 € 52,692% 

2 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 53.784,85 € 48,839% 

3 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 56.559,19 € 46,200% 

4 VAST – MAKE Ι.Κ.Ε. 61.151,75 € 41,831% 

5 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. – ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 61.167,97 € 41,816% 

6 ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 73.589,99 € 30,00 % 

7 ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 78.846,42 € 25,00 % 

8   ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 81.288,44 € 22,677% 

9 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 81.545,23 € 22,433% 

10      ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 83.051,56 € 21,00 % 

 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/37319/19.05.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«Συμπλήρωση και βελτίωση υφισταμένων εγκαταστάσεων βιολογικού ΧΥΤΑ» 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. 120/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι 

όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «Συμπλήρωση και βελτίωση 

υφισταμένων εγκαταστάσεων βιολογικού ΧΥΤΑ», 

  

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εργοληπτική 

μειοδότρια εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους 

ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ : 52,00% 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ : 52,00% 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 52,00% 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : 53,00% 

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ         :            53,00% 

 

και ποσό προσφοράς 49.733,94 € για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και 

ΦΠΑ 24%), ήτοι μέση έκπτωση 52,692%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών Σπ : 42.147,41€ 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 7.586,53€ 

Σύνολο ΣΔΕ : 49.733,94€ 

Απρόβλεπτα 15% : 7.460,09€ 

Μερικό Σύνολο Π1 : 57.194,03€ 

Αναθεώρηση : 33,07€ 

Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ Π2 : 57.227,10€ 

ΦΠΑ 24% : 13.734,50€ 

Σύνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 24% : 70.961,60€ 

 

 

ΘΕΜΑ 17o                                              Απόφ. Αρ. 285/2017 (Α.Δ.Α: ΩΚ1ΑΩ1Ρ-ΙΚΒ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/37685/22-05-2017) 

 

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

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου» μέσω 

της οποίας διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό (12/05/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη 

προσωρινού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/37685/22-05-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 από το οποίο προκύπτει 

ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρία  «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.», με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  
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Κατηγορία  Έκπτωση 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : 62,00% 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ : 61,00% 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : 61,00% 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : 62,00% 

 

και ποσό προσφοράς 30.896,22 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 61,689%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών  : 22.768,03 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 4.098,25 

Σύνολο Ι : 26.866,28 

Απρόβλεπτα 15% : 4.029,94 

Αναθεώρηση : 0,00 

Σύνολο ΙΙ : 30.896,22 

 

 Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία: «ΤΣΑΚΙΡΗΣ  Ε.Ε», σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του Ν. 4412/2016.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού  κ. Διακολιού Βασίλειου) 

 
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: 

«Συντήρηση δημοτικών κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου», Προϋπ: 100.000,00 € (με αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α). 

   Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Πέμπτη 11 του 

μηνός Μαΐου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/23551/30-03-2017 , 

ΑΔΑ: 6ΔΞ3Ω1Ρ-ΟΣ3, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Διακολιός Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ. Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος   

2) Γεωργιάδης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ. Δ. Ρόδου, ως 

μέλος, 

3) Σαρακίνης Κοσμάς, Μηχανολόγος 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. 54/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του 

οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 121/ 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: «Συντήρηση 

δημοτικών κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου», Προϋπ.: 100.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 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. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

    3. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

    4. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

    5. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

    6. ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

    7. ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε. 
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    8. ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ–ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.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, 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. Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. 

    2. Ε. & Α. ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε. 

    3. ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

    4. ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

    5. ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

    6. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 

    7. VAST MAKE I.K.E. 

    8. ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

    9. ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.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. 

Μετά την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω ελέγχων η επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού καμίας προσφοράς διαγωνιζομένου κι έτσι δεν αποκλείσθηκε 

κανένας.  

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 επιχείρησης «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  62%, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  61%, ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ – 
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ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  61%, ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  62% και ποσό προσφοράς 26.866,28 ευρώ για 

εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  61,689 %. 

Με το υπ’αρ. 16/34755/11-05-2017  έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από 

το αρμόδιο γραφείο ΕΤΑΑ/ΤΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής των συμμετεχόντων. Για τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής οι οποίες εκδόθηκαν από 

το ΤΜΕΔΕ Αθήνας, χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από το 

www.tsmede.gr ώστε να επαληθευτεί η εγκυρότητα τους.  Η απάντηση του γραφείου 

ΕΤΑΑ/ΤΜΕΔΕ Ρόδου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 12-05-2017 (το υπ’ αρ. 210/12-05-2017 

έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου) όπου μας βεβαιώνουν την γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών, ενώ 

χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική υπηρεσία επαληθεύσαμε τις εγγυητικές επιστολές που είχαν 

εκδοθεί στην Αθήνα, οπότε σήμερα    12/05/2017  η επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό της. 

Ρόδος    12-05-2017 

(Ακολουθεί η υπογραφή 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 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 26.866,28 61,689% 

2 Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. 29.229,37 58,319% 

3 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 30.219,28 56,907% 

4 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 30.317,89 56,767% 

5 Ε. & Α. ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε. 30.791,39 56,091% 

6 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 31.769,91 54,696% 

7 ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 32.476,36 53,689% 

8 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 33.152,28 52,725% 

9 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 33.884,08 51,681% 

10 VAST MAKE I.K.E. 34.550,80 50,730% 

11 ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 36.689,11 47,681% 

12 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ–ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε. 37.868,06 46,000% 

13 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 38.084,64 45,691% 

14 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 39.494,16 43,681% 

15 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. 41.002,68 41,530% 

16 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 41.169,34 41,292% 

17 ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε. 42.364,28 39,588% 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/37685/22.05.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το 

έργο «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων εκτός πόλεως 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. 121/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

http://www.tsmede.gr/
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Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «Συντήρηση Δημοτικών 

Κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου», 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία με 

την επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

 

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : 62,00% 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ : 61,00% 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : 61,00% 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : 62,00% 

 

και ποσό προσφοράς 30.896,22 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 61,689%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών  : 22.768,03 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 4.098,25 

Σύνολο Ι : 26.866,28 

Απρόβλεπτα 15% : 4.029,94 

Αναθεώρηση : 0,00 

Σύνολο ΙΙ : 30.896,22 

 

 

ΘΕΜΑ 18o                                             Απόφ. Αρ. 286/2017 (Α.Δ.Α: Ψ7Ο2Ω1Ρ-ΓΗΣ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΑ-ΠΑΡΤΕΡΙΑ-ΝΗΣΙΔΕΣ»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/38046/23-05-2017) 

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

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε πάρκα – παρτέρια – 

νησίδες» μέσω της οποίας διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό (23/05/2017) του διαγωνισμού για την 

ανάδειξη προσωρινού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/38046/23-05-2017, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΑ-ΠΑΡΤΕΡΙΑ-ΝΗΣΙΔΕΣ » 

Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση αρδευτικού 

δικτύου σε πάρκα-παρτέρια-νησίδες», σύμφωνα με τον Ν.4412//2016 από το οποίο προκύπτει ότι 

προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρία «ΝΤΑΝΤΦΑΡ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΗ» με επί μέρους 

ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ : 46,00% 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ : 46,00% 

και ποσό προσφοράς 14.370,96€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 46,00%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 10.386,44 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 1.869,56 

Σύνολο Ι : 12.256,00 

Απρόβλεπτα 15% : 1.838,40 

Αναθεώρηση : 276,56 

Σύνολο ΙΙ : 14.370,96 
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 Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «ΝΤΑΝΤΦΑΡ- ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΚΟΧΑΡΗ», σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού  κ. Πέρου Γεώργιου) 
 

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: 

«Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε πάρκα-παρτέρια-νησίδες», Προϋπ: 33.000,00 € (με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α). 

 

   Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Παρασκευή  12 

του μηνός Μαΐου  του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ.,(σύμφωνα με την υπ’αρ. 16/28223/19-04-2017 

, ΑΔΑ: 6ΝΡΥΩ1Ρ-9ΒΣ, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Πέρος Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος   

2) Παυλούς Νικόλαος , Τοπ. Μηχανικός ΠΤ.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

3) Σίντου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως  μέλος που 

αντικαθιστά την Κεφάλα Βασιλεία που απουσιάζει με κανονική άδεια 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 86/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του 

οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 115/ 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: «Εγκατάσταση 

αρδευτικού δικτύου σε πάρκα-παρτέρια-νησίδες», Προϋπ: 33.000,00 € (με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α) και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

    Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο, δεν προσήλθε κανείς ενώπιον 

της επιτροπής. 

      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 πέντε (5) προσφορές οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι, ταξινομημένοι 

κατά ώρα κατάθεσης η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 

 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ  

 ΝΤΑΣΚΑΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ 

 ΝΤΑΝΤΦΑΡ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΗ 

 ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

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. 

    Στην συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 
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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. 

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 αποκλείστηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα: 

  ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ , διότι η εγγυητική συμμετοχής δεν περιλάμβανε τα ελάχιστα στοιχεία 

σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/2016 (άρθρο 15.1 και 15.2 της διακήρυξης).   

       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. 16/35043/12-05-2017 και υπ’αρ. 16/35051/12-05-2017 

έγγραφα του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού  ζητήθηκε από τα αντίστοιχα  αρμόδια γραφεία 

ΕΤΑΑ /ΤΜΕΔΕ Ρόδου και ΑΑΔΕ/τμήμα Παρακαταθηκών και Δανείων Ρόδου, 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.  

 Χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική υπηρεσία στις 12/05/2017 επαληθεύσαμε την εγγυητική 

επιστολή που είχε εκδοθεί στην Αθήνα ενώ  η απάντηση του ΤΜΕΔΕ  Ρόδου  μας γνωστοποιήθηκε 

με ΦΑΞ στις 12-05-2017 (το υπ’αρ. 212/12-05-2017 έγγραφό τους) και του τμήματος 

Παρακαταθηκών και Δανείων Ρόδου με ΦΑΞ στις 19-05-2017 (το υπ’αρ. 28387/19-05-2017 

έγγραφό τους),  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 του «Ντάντφαρ-Ιωάννη Γκοχάρη» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 46% , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 46%, και ποσό προσφοράς 12.256,00 ευρώ για 

εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  46%. 

Η Επιτροπή συνέταξε και υπόγραψε το παρόν πρακτικό όπως φαίνεται παρακάτω : 

Ρόδος   23-05-2017 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 

Α/Α Επωνυμία Οικονομικού   

Φορέα 

Τάξη  

Κατηγορία  

Οικοδομικών 

Νόμιμος  

Εκπρόσωπος 

Εγγυητική 

Επιστολή 

Έκπτωση 

% 

1 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 

 

1η 

 
ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑΣ 

Αριθ.1726554 
33,00 

2 
 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ 

 

A1 

 
ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 

Αριθ.6980 
6,60 

3 
 ΝΤΑΣΚΑΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

1η 

 
ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 

Αριθ. 61010 
38,20 

4 
 ΝΤΑΝΤΦΑΡ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΗ 

 
1η ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Αριθ.153 

46,00 

5 
 ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

 
1η ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Αριθ.152 

41,80 

http://www.tsmede.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ 

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α  

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΜΕΣΗ    

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΝΤΑΝΤΦΑΡ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΗ 46,00 

2 ΝΤΑΣΚΑΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ 38,20 

3  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 33,00 

4  ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ  6,60 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/38046/23.05.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε πάρκα-παρτέρια-νησίδες» 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. 115/2017 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  «Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε 

πάρκα-παρτέρια-νησίδες», 

  

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία 
«ΝΤΑΝΤΦΑΡ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΗ» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ : 46,00% 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ : 46,00% 

 

και ποσό προσφοράς 14.370,96€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 46,00%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 10.386,44 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 1.869,56 

Σύνολο Ι : 12.256,00 

Απρόβλεπτα 15% : 1.838,40 

Αναθεώρηση : 276,56 

Σύνολο ΙΙ : 14.370,96 

 

 

ΘΕΜΑ 19o                                              Απόφ. Αρ. 287/2017 (Α.Δ.Α: 7Γ8ΚΩ1Ρ-ΠΑ2) 

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/37608/22-05-2017) 
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Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής 

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Βελτίωση και διαμόρφωση βοηθητικού χώρου ρίψεων στο 

αθλητικό κέντρο Καλλιπάτειρα» μέσω της οποίας διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό (22/05/2017) του 

διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/37608/22-05-2017, ως 

κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΡΑ» 

Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΡΑ», σύμφωνα με τον Ν.4412//2016 από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός 

μειοδότης είναι η εταιρία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  : 32,00% 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ : 28,00% 

και ποσό προσφοράς 17.378,55€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 28,169%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 12.802,93 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 2.304,53 

Σύνολο Ι : 15.107,46 

Απρόβλεπτα 15% : 2.266,12 

Αναθεώρηση : 4,97 

Σύνολο ΙΙ : 17.378,55 

 

 Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού  κ.Ζαγοριανού 

Κωνσταντίνου) 

 
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: 

«Βελτίωση και διαμόρφωση βοηθητικού χώρου ρίψεων στο αθλητικό κέντρο Καλλιπάτειρα», 

Προϋπ: 30.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α). 

 

   Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Παρασκευή 19 

του μηνός Μαΐου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ.,(σύμφωνα με την υπ’αρ. 16/30725/27-4- 2017, 

ΑΔΑ:ΩΕ8ΥΩ1Ρ-8ΨΑ, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Ζαγοριανός Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ. Δ.  

        Ρόδου ως Πρόεδρος   

2) Περράκης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Τ.Υ. Δ.  

        Ρόδου, ως μέλος, 

3) Σφυρίου Μιχαήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ.  

        Δ. Ρόδου, ως μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, 

σύμφωνα με την υπ’ αρ. 85/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι 

όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 126/ 24-3-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. 
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Ιωάννου και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Βελτίωση και διαμόρφωση 

βοηθητικού χώρου ρίψεων στο αθλητικό κέντρο Καλλιπάτειρα», Προϋπ: 30.000,00 € (με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 

  
    Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι 

παρακάτω διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής 

τους σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης:    

1. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

3.   ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

 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 ο παρακάτω διαγωνιζόμενος, ταξινομημένος κατά ώρα 

κατάθεσης η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

13. VAST-MAKE I.K.E. 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  

προσφοράς κατά σειρά επιδόσεως, μονόγραψε και τοποθέτησε τον αύξοντα αριθμό επίδοσης στους 

φακέλους δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. Έπειτα ανοίχθηκαν οι φάκελοι 

δικαιολογητικών σύμφωνα με την σειρά προσέλευσης και καταγράφηκαν η επωνυμία του φορέα, η 

τάξη και κατηγορία του, ο εκπρόσωπος καθώς και ο αριθμός, το ίδρυμα και το ποσό της εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής.   

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε σε κάθε 

σελίδα, ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και αφού προέβηκε στις 

απαραίτητες διορθώσεις καταχώρησε όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά σειρά 

μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό. 

      Στην συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη 

αναγραφή των  ποσοστών έκπτωσης , η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση 

λογιστικών σφαλμάτων στα αθροίσματα , τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο 

έλεγχος ομαλότητας. 

     Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. 

Η επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

των οικονομικών προσφορών. 

Κατά τους ανωτέρω ελέγχους δεν αποκλείσθηκε κανένας από τους διαγωνιζόμενους. 

     Στην συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 

μειοδοσίας, έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και την εγκυρότητα 

της εγγυητικής επιστολής (15.2 της διακήρυξης), σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

     Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

τελικό πίνακα μειοδοσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, από τον οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, 

είναι η προσφορά της εταιρίας: «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης: 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 32%, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 28%, και ποσό προσφοράς 15.107,46 

ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  

28,169%. 
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Με το υπ’αρ. 16/37199/19-05-2017  έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από 

το αρμόδιο γραφείο ΕΤΑΑ /ΤΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής των συμμετεχόντων.     

            Η απάντηση του ταμείου της Ρόδου  μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 19-05-2017 (το 

υπ’αρ. 238/19-05-2017 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 22/05/2017  η επιτροπή ολοκληρώνει το 

πρακτικό της. 

Ρόδος    22-05-2017 

(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 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 15.107,46 28,169% 

2 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 15.142,93 28,000% 

3 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 15.572,44 25,958% 

4 VAST-MAKE I.K.E 17.447,56 17,042% 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/37608/22.05.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«Βελτίωση και διαμόρφωση βοηθητικού χώρου ρίψεων στο αθλητικό κέντρο 

Καλλιπάτειρα» 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. 126/2017 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  «Βελτίωση και διαμόρφωση βοηθητικού χώρου 

ρίψεων στο αθλητικό κέντρο Καλλιπάτειρα», 

  

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία 
«ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 32,00% 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ : 28,00% 

 

και ποσό προσφοράς 17.378,55€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 28,169%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής:  
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Δαπάνη Εργασιών : 12.802,93 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 2.304,53 

Σύνολο Ι : 15.107,46 

Απρόβλεπτα 15% : 2.266,12 

Αναθεώρηση : 4,97 

Σύνολο ΙΙ : 17.378,55 

 

 

ΘΕΜΑ 20o                                              Απόφ. Αρ. 288/2017 (Α.Δ.Α: 6ΨΘΙΩ1Ρ-ΖΤΓ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Περίφραξη χώρου στην περιοχή 

Λειβάδα της Δ.Κ. Αρχαγγέλου», έτους 2017  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/39193/25-05-2017) 

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

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Περίφραξη χώρου στην περιοχή Λειβάδα της Δ.Κ. 

Αρχαγγέλου» μέσω της οποίας διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό (25/05/2017) του διαγωνισμού για την 

ανάδειξη προσωρινού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/39193/25-05-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Περίφραξη χώρου στην περιοχή 

Λειβάδα της Δ.Κ. Αρχαγγέλου» 

Σας αποστέλλουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «Περίφραξη χώρου στην περιοχή 

Λειβάδα της Δ.Κ. Αρχαγγέλου», 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 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
: 

50,00% 

και ποσό προσφοράς 11.499,10 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα,  αναθεώρηση 

και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 50,00%. Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών (Σπ) : 9.745,00 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 1.754,10 € 

Σύνολο (ΣΔΕ) : 11.499,10 € 

 

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. Μεταξωτού 

Νικόλαου) 

 
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: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΑ ΤΗΣ Δ.Κ. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ», προϋπολογισμού 26.503,93 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, την Τετάρτη, 24 του 

μηνός Μαΐου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/31789/03-05-2017, 

ΑΔΑ: 7ΜΙΥΩ1Ρ-3ΚΓ, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 
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1) Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος  

2) Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος, 

3) Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως αναπληρωματικό μέλος του τακτικού μέλους  Ζανεττούλλη 

Στεργούλας,  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, η οποία απουσίαζε λόγω κολλήματος.  

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 79/3-3-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, 

του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 110/24-3-2017 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: 

«ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ», 

προϋπολογισμού 26.503,92€ (πλέον 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. ΜΠΟΚΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

3. ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ.-ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

4. ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. 

5. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΡΚΙΔΑΣ 

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: 

7. ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

8. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

9. VAST – MAKE Ι.Κ.Ε. 

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.  
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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 αποκλείστηκαν οι προσφορές των διαγωνιζόμενων εταιρειών: 

2. ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ.-ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε., λόγω μη ύπαρξης υπογραφής στη δεύτερη 

σελίδα (σελ.2) του εντύπου της οικονομικής προσφοράς (Άρθρο 24.4 της Διακήρυξης).  

3. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, λόγω μη ύπαρξης υπογραφής στη δεύτερη σελίδα (σελ.2)  

του εντύπου της οικονομικής προσφοράς (Άρθρο 24.4 της Διακήρυξης). 

4. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΡΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. λόγω μη ύπαρξης υπογραφής στη δεύτερη 

σελίδα (σελ.2)  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. 

16/38616/24.05.2017 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 25/05/2017 (το υπ’ αρ. 

249/25.05.2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου) με το οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα των 

εγγυητικών επιστολών. 

Στο σημείο δεν αποκλείεται καμία επιπλέον προσφορά διαγωνιζομένου.  

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 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

: 
50,00% 

 

και ποσό προσφοράς 11.499,10€ ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση 

και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 50,00%. 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής 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: Α1 και άνω  

530,08 €, 

μέχρι 24/12/2017 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

Μέση Έκπτωση 
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1 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Μπόκος Γεώργιος 

ΑΖ 945813 
25975 Οικοδομικά – Α2 Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61006-5.5.2017, Ποσό 
531,00€, Διάρκεια 310 ημέρες 

40% 3 

2 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 
Λυριστή Παρασκευή 

ΑΗ 955212 
18780 Οικοδομικά – 2η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61093-18.05.2017, 
Ποσό 531,00€, Διάρκεια 310 ημέρες 

16% 6 

3 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ –ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε 
Κινούς Εμμ.  
ΑΕ 448165 

27447 Οικοδομικά – 1η Τάξη 
ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61111-22.05.2017, 
Ποσό 530,08€, Διάρκεια 310 ημέρες 

52% Αποκλείσθηκε 

4 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ 
Καλοπήτας Ανδρέας 

ΑΗ 446878 
29805 Οικοδομικά – Α2 Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61080-16.05.2017, 
Ποσό 531,00€, Διάρκεια 310 ημέρες 

25% 5 

5 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΡΚΙΔΑΣ 
Ανδρέας Κορκίδας 

ΑΕ 949614 
28090 Οικοδομικά – 1η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61057-15.05.2017, 
Ποσό 531,00€, Διάρκεια 310 ημέρες 

35% 4 

6 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Γιωτόπουλος Δημήτριος 

ΑΖ 947217 
28786 Οικοδομικά – 1η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61052-11.05.2017, 
Ποσό 540,00€, Διάρκεια 310 ημέρες 

23% Αποκλείσθηκε 
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 7 ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Αρ. Πρωτ. 16/38393/24/05/2017 

Ώρα 08:56 
23505 Οικοδομικά – 1η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61113-23.05.2017, 
Ποσό 531,00€, Διάρκεια 310 ημέρες 

49% 2 

8 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Αρ. Πρωτ. 16/38449/24/05/2017 

Ώρα 09:32 
24016 Οικοδομικά – 1η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61098-19.05.2017, 
Ποσό 531,00€, Διάρκεια 310 ημέρες 

40% Αποκλείσθηκε 

9 VAST-MAKE I.K.E. 
Αρ. Πρωτ. 16/38460/24/05/2017 

Ώρα 09:44 
29855 Οικοδομικά – 2η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61029-10.05.2017, 
Ποσό 531,00€, Διάρκεια 310 ημέρες 

50% 1 
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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. 11.499,10 € 50,00% 

2 ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 11.729,08 € 49,00% 

3 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13.798,92 € 40,00% 

4 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΡΚΙΔΑΣ 14.948,83 € 35,00% 

5 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. 17.248,65 € 25,00% 

6 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 19.318,49 € 16,00% 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 VAST-MAKE I.K.E. 11.499,10 € 50,00% 

2 ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 11.729,08 € 49,00% 

3 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13.798,92 € 40,00% 

4 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΡΚΙΔΑΣ 14.948,83 € 35,00% 

5 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ 17.248,65 € 25,00% 

6 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 19.318,49 € 16,00% 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/39193/25.05.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«Περίφραξη χώρου στην περιοχή Λειβάδα της Δ.Κ. Αρχαγγέλου», έτους 2017, 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. 110/2017 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  «Περίφραξη χώρου στην περιοχή Λειβάδα της 

Δ.Κ. Αρχαγγέλου», έτους 2017, 

  

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία «VAST 

MAKE IKE» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
: 

50,00% 
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και ποσό προσφοράς 11.499,10 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα,  αναθεώρηση 

και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 50,00%. Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών (Σπ) : 9.745,00 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 1.754,10 € 

Σύνολο (ΣΔΕ) : 11.499,10 € 

 

ΘΕΜΑ 21o                                              Απόφ. Αρ. 289/2017 (Α.Δ.Α: ΩΦΟΖΩ1Ρ-ΡΙ3) 

Απαλλαγή υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 

162,00€ για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχήματος με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 3405 του Δήμου Ρόδου  

(Υπόλογος-υπάλληλος κ. Μπαρδακάς Τσαμπίκος). 

(Εισήγηση τμήματος Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων με αρ. πρωτ.: 2/38789/25-05-2017) 

Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/38789/25-05-

2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τροχαίου υλικού και μηχανημάτων ως κατωτέρω: 

«Θέμα: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες τεχνικού 

ελέγχου οχήματος με αριθ. κυκλ. ΚΗΗ 3405 του  Δήμου Ρόδου. 

Σχετικά:  i. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με Αρ. 39/2017 ορισμού υπολόγου.                                          

                iii: Χ.Ε.Π. 564/21-03-2017. 

       

        Με την απόφαση 39/2017 της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

Τροχαίου Υλικού Μπαρδακάς Τσαμπίκος ως υπόλογος για την διαχείριση  

Χ.Ε.Π. προπληρωμής ποσού εκατόν εξηντα δύο  ( 162 € ) για την πληρωμή εξόδων  τεχνικού 

ελέγχου του  λεωφορείου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3405.  

        Στις 21-03-2017 εκδόθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα με αριθμό 564. Επίσης εκδόθηκε 

ισόποση επιταγή η οποία όμως δεν παρελήφθη από τον υπόλογο επειδή  το εν λόγω λεωφορείο 

υπέστη σοβαρή βλάβη που μέχρι σήμερα δεν έχει επιδιορθωθεί με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η 

μετακίνησή του. Από τα παραπάνω προκύπτει σαν  φυσικό επακόλουθο η ακύρωση της τέλεσης του 

τεχνικού ελέγχου από το ΚΤΕΟ.  

        Παρακαλώ λοιπόν λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω να με απαλλάξετε από την ιδιότητα του 

υπολόγου δεδομένου ότι δεν εισέπραξα το προβλεπόμενο ποσό των 162 € και επομένως δεν 

συντρέχει κάποιος λόγος να το αποδώσω. Επίσης παρακαλείται το λογιστήριο να ακυρώσει τον εν 

λόγω Χρηματικό Ενταλμα.». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του υπολόγου υπαλλήλου κ. Μπαρδακά Τσαμπίκου) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/38789/25-05-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου υλικού και 

μηχανημάτων 

 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 εγκρίνει την απαλλαγή του υπολόγου-υπάλληλου κ. Μπαρδακά Τσαμπίκου, βάσει της 

προαναφερθείσας εισηγήσεως της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων, (αρ. πρωτ. 

2/38789/25-05-2017) περί της απαλλαγής  υπολόγου-υπαλλήλου για την διαχείριση του χρηματικού 

ποσού  ύψους 162,00 € ( εκατόν εξήντα δύο ευρώ) το οποίο εγκρίθηκε, βάσει της υπ΄ αριθμόν 

39/2017 (ΑΔΑ: 67ΠΠΩ1Ρ-ΡΛΞ) απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής για τις ανάγκες τεχνικού 
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ελέγχου  μηχανήματος Δήμου με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 3405, από ΚΤΕΟ, θα εξυπηρετήσει τις 

ανάγκες μετακίνησης των παιδιών του ΚΔΑΠ Αρχίπολης και της ευρύτερης περιοχή. 

ενώ απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, 

εν λόγω ποσού, διότι ενώ εκδόθηκε Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής ύψους 162,00 € και 

εκδόθηκε ισόποση επιταγή, η οποία όμως δεν παρελήφθη από τον υπόλογο επειδή  το εν λόγω 

λεωφορείο υπέστη σοβαρή βλάβη που μέχρι σήμερα δεν έχει επιδιορθωθεί με αποτέλεσμα να είναι 

αδύνατη η μετακίνησή του. Από τα παραπάνω προκύπτει σαν  φυσικό επακόλουθο η ακύρωση της 

τέλεσης του τεχνικού ελέγχου από το ΚΤΕΟ.  

 

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. Παρασκευάς Δημήτριος  

 

 

3. Σταυρής Μιχαήλ  

 

 

4. Ψυλλάκης Βασίλειος  

 

 

5. Κασσανής Ευγένιος  

 

 

6. Παλαιολόγου Μιχαήλ  

 

 

                                                 
i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο 

αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών 

και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  
v Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
vi Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
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«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη 

καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
viii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
ix Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 

εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
x Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 
166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 

άλλες διατάξεις”. 
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 

της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 

το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες 
διατάξεις.". 
xii Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε 

και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xiv Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο 

εδάφιο).  
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvi Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το 
πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
xixΣυμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
xxΣε 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. 
xxiΤίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
xxiiΣτο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 
xxiii 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. 
xxivΣε 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. 
xxvΌταν 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”.  
xxviΣυμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή 

οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
xxviiΣυμπληρώνεται 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. 
xxviiiΣύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
xxix 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.  
xxx 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 ). 
xxxiΣυμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς και”. 
xxxii 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). 
xxxiiiΌταν 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. 
xxxivΕπισημαίνεται 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. 
xxxvΣύμφωνα 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. 
xxxvi Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
xxxvii Στο εν λόγω σημείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής), καθώς και το 

χρονικό διάστημα εντός του οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που κατατέθηκαν,  δηλ. εντός ... εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η 
απόφαση κατακύρωσης. 
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xxxviiiΤίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
xxxixΑπό 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. 
xlΝόμοι, 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. 
xliΌταν 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. 
xliiΟι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
xliiiΣύμφωνα 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. " 
xlivΤο 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.  
xlvΠρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
xlviΜπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 
παρ.2 ν. 4412/2016). 
xlviiΜε την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
xlviiiΟι 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 ). 
xlixΤο 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). 
lΕφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
liΣυμπληρώνεται 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. 
liiΕφόσον 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). 
liiiΟι 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. 
livΗ προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
lvΟρίζεται 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. 
lviΣύμφωνα 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). 
lviiΣύμφωνα 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). 
lviiiΚατ’ 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). 
lixΠρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
lxΤα 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. 
lxi 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). 
lxiiΥπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους 

δυνητικούς λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) . 
lxiii 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. 
lxivΓια 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. 
lxv 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 ). 
lxviΣύμφωνα 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."  
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lxviiΕφόσον 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. 
lxviii Συμπληρώνονται 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 ). 
lxixΣυμπληρώνονται 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). 
lxxΣύμφωνα 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». 
lxxiΗ σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
lxxii Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά 

δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 
lxxiii Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
lxxivΣυμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
lxxv 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. 
lxxviΤίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
lxxviiΣτο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 
lxxviii 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. 
lxxixΣε 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. 
lxxxΌταν 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”.  
lxxxi Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή 

οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
lxxxii 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. 
lxxxiii Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
lxxxiv 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.  
lxxxv 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 ). 
lxxxviΣυμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς και”. 
lxxxviiΌταν 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). 
lxxxviiiΌταν 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. 
lxxxixΕπισημαίνεται 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. 
xcΣύμφωνα 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. 
xciΜε την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
xcii 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. 
xciiiΤίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
xcivΑπό 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. 
xcvΝόμοι, 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. 
xcviΌταν 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 ( 
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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. 
xcviiΟι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
xcviii 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. " 
xcixΤο 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.  
cΠρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
ciΜπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 

παρ.2 ν. 4412/2016). 
ciiΜε την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
ciii 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 ). 
civ 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). 
cvΕφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
cviΣυμπληρώνεται 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. 
cviiΕφόσον 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). 
cviii 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. 
cix Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
cxΟρίζεται 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. 
cxiΣύμφωνα 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). 
cxii  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). 
cxiiiΠρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
cxiv 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. 
cxvΟι 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). 
cxvi 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 ) . 
cxvii 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. 
cxviii 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. 
cxix 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 ). 
cxxΣύμφωνα 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."  

cxxiΕφόσον 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. 
cxxii Συμπληρώνονται 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 ). 
cxxiiiΣυμπληρώνονται 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). 
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cxxiv 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». 
cxxvΗ σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
cxxviΣτην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά 

δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 
cxxvii Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 


