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Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 22/22-05-2017 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Δευτέρα 22 Μαΐου 

2017 και ώρα 14:30 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη - κατεπείγουσα 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. 2/37845/22-05-2017, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα 

και σύμφωνα με άρθρο 67 του ν. 3852/2010.   

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

ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα 

πέντε (5) μέλη και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Σταυρή Μιχαήλ, 2. Ψυλλάκη Βασίλειο, 3. Καραγιάννη Μαρία, 4. 

Παλαιολόγου Μιχαήλ, 5. Χατζηλαζάρου Μαρία,  

 

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

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 2.  Μανωλάκη Αλέξανδρο 

(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. κ. Μουτάφη Δήμο-

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

Χατζηλαζάρου Μαρία, 4. Παρασκευά Δημήτριο (δικ/νος), 5. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος), ο οποίος 

αναπληρώνεται από το 1
ο
 αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Σαρρή - Υψηλάντη Σταματία, 

η οποία αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 6. Σπανο - Παπαγιάννη Αναστάσιο 

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

Παναγιώτη, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 7. Δράκο Στέφανο 

(δικ/νος),  

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

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

τμήματος διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής,  

 

ΘΕΜΑ                                                                          Απόφ. 253/2017 (Α.Δ.Α: ΩΦΜΝΩ1Ρ-ΡΦ9)                    

Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής 

Επιτροπής 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης ενημερώνοντας 

ταυτόχρονα τα μέλη της Επιτροπής για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του παρακάτω μοναδικού 
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θέματος, όπου σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της 

απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να λάβει τη σχετική απόφαση:  

 

 Ακύρωση του δημόσιου πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμών τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης 

της Δ.Ε. Ρόδου Δήμου Ρόδου έτους 2017 και έγκριση εκ νέου της μελέτης και των 

όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, επειδή η τουριστική 

περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει, και για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των τουριστών, 

προκύπτει η ανάγκη της έκτακτης συνεδρίασης και της λήψης σχετικής απόφασης.  

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 67 και 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα 

του  ανωτέρω θέματος,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει το κατεπείγον της σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής καθώς 

και την κατεπείγουσα συζήτηση και λήψη απόφασης του μοναδικού θέματος:  

Ακύρωση του δημόσιου πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος 

αυτόματων συσκευών πληρωμών τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης της Δ.Ε. Ρόδου 

Δήμου Ρόδου έτους 2017 και έγκριση εκ νέου της μελέτης και των όρων διακήρυξης για τη 

διεξαγωγή δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας συστήματος αυτόματων 

συσκευών πληρωμών τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης της Δ.Ε. Ρόδου του Δήμου Ρόδου, 

έτους 2017» 

 

 

ΘΕΜΑ 1o                                                                         Απόφ. 254/2017 (Α.Δ.Α: Ω4ΠΥΩ1Ρ-31Β)                    

Ακύρωση του δημόσιου πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος 

αυτόματων συσκευών πληρωμών τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης τη Δ.Ε. Ρόδου Δήμου 

Ρόδου έτους 2017 και έγκριση εκ΄ νέου της κατάρτισης νέας μελέτης και των όρων 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

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

2/35086/12-05-2017) 

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

Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/35086/12-05-2017, 

ως κατωτέρω: 

«Θέμα:  Ακύρωση υφιστάμενου διαγωνισμού και εκ νέου έγκριση-κατάρτιση όρων   

     Παρακαλούμε όπως προβείτε: 

1. Στην ακύρωση του δημόσιου πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμών τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης της ΔΕ 

Ρόδου Δήμου Ρόδου, έτους 2017, ο οποίος καταρτίστηκε με την απόφαση της ΟΕ 

193/2017 και προκηρύχθηκε με την απόφαση Δημάρχου 1263/2017,  λόγω σοβαρών 

πλημμελειών στη μελέτη του διαγωνισμού. 
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2. Να εγκρίνετε εκ νέου την κατάρτιση της νέας μελέτης και των όρων για τη διεξαγωγή 

δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας συστήματος 

αυτόματων συσκευών πληρωμών τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης της ΔΕ Ρόδου 

Δήμου Ρόδου, έτους 2017 (κωδ.70/7131.0008)». 

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

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

τους όρους διεξαγωγής του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΕΛΩΝ 

ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, ΕΤΟΥΣ 

2017», κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ. 2/35086/12-05-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αριθ. 253/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου με θέμα 

«Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης 22
ης

 Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής 

Επιτροπής». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Ακυρώνει τον δημόσιο πρόχειρο συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος 

αυτόματων συσκευών πληρωμών τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης της Δ.Ε. Ρόδου Δήμου 

Ρόδου, έτους 2017, ο οποίος καταρτίστηκε με την απόφαση της Ο.Ε. 193/2017 και προκηρύχθηκε 

με την απόφαση Δημάρχου 1263/2017,   

Β) Εγκρίνει εκ νέου την μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 

για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, 

ΕΤΟΥΣ 2017»  ως κατωτέρω: 

 

Θέμα: «Κατάρτιση όρων και έγκριση μελέτης δημόσιου πρόχειρου-συνοπτικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού για  την προμήθεια συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμών τελών παρόδιων 

θέσεων στάθμευσης  της ΔΕ Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 2017, ενδεικτικού προϋπολογισμού 

73.408 ευρώ με φπα (κωδ.70/7131.0008)»  

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 70/7131.0008, σαν «προμήθεια 

παρκομέτρων δε Ρόδου». 

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. Τη μελέτη που προσκομίστηκε στο Τμήμα Προμηθειών από τη Δνση Πληροφορικής και 

νέων τεχνολογιών. 
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Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ OIKONOMIKΩΝ  

προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή: 

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 «προμήθεια 

συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμών τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης  της ΔΕ 

Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 2017, ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.408 ευρώ με φπα 

(κωδ.70/7131.0008)» προϋπολογιζόμενης αξίας 74.400 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 από την ειδοποίησή του 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.  

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 ότι κατέχει την προηγούμενη εμπειρία που απαιτεί η μελέτη του 

διαγωνισμού.  
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7. 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.  

Απαιτείται απόδειξη προηγούμενης εμπειρίας και κατοχή αντίστοιχων ISO, όπως αναλυτικά 

προβλέπεται στη μελέτη του διαγωνισμού. Τα έγγραφα αυτά θα τοποθετηθούν μέσα στην 

τεχνική έκθεση του συμμετέχοντα.  

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: 

 Η 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 
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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. Αν έστω 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 

επίσημη 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. Στις υποχρεώσεις του μειοδότη περιλαμβάνεται, εκτός από την παράδοση του 

συστήματος, και η τοποθέτησή του στα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος, η εύρυθμη αρχική 

λειτουργία του (το ξεκίνημα της λειτουργίας του), αλλά και η τυχόν εκπαίδευση στελεχών 

του Δήμου πάνω σε αυτό. 

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. 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. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται 

να γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας 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. 

 

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 : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ 

ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΚΩΔ: 70/7131.0008 

CPV :  

38700000-2 

Κωδικός διακήρυξης στο  
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ΚΗΜΔΗΣ: 

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2017 

 

 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση 

Πλήρης Επωνυμία: ………………………………………………………………………… 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
1
: ………………………………………………………………………… 

Ταχυδρομική διεύθυνση: ………………………………………………………………………… 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
2 (Ονοματεπώνυμο)

: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………… 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
3
; 

[  ] Πολύ μικρή  [  ] Μικρή  [  ] Μεσαία 

                                                 
1 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει. 
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
3 Σημειώστε με το σύμβολο √. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία 
απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

10 εκατομμύρια ευρώ. Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 

250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού 
δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 
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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
4
, 2) δωροδοκία

56
, 3) απάτη

7
, 4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 

συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
8
, 5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
9
, 6) 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων10
 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
11

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), 

ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 

κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις) διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………….. 

 

                                                 
4 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
5 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
6 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού 
δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 

νομοθεσία). 
7 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 
της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
8 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται 

στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 
215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
11 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), 

τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
(βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73) 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης 

Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
12

, στην 

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος; 

  [  ] Ναι                    [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

……………………………………………………………………… 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 
Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

…………………………………………

………………………………………… 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
13

, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 

τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
14

; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

O οικονομικός φορέας : 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

                                                 
12 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 

δεύτερο εδάφιο) 
13 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 
14 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)
15

: 

     

 

ΤΕΧΝΙΚΗ    ΕΚΘΕΣΗ  
Αντικείμενο του έργου είναι η Προμήθεια Συστήματος έξι (6) αυτόματων συσκευών πληρωμής 

τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία. 

Στο αντικείμενο του έργου συμπεριλαμβάνεται η παροχή υπό μορφή υπηρεσίας (Software-as-a-

Service) του λογισμικού απομακρυσμένης διαχείρισης των συσκευών και του λογισμικού διαχείρισης 

πληρωμών. Η υπηρεσία θα αφορά τα παρκόμετρα που θα παραδοθούν και θα έχει χρονική διάρκεια τριών 

(3) ετών από την οριστική παραλαβή του έργου. 

Στους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης, οι οποίοι θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους 

υποψηφίους αναδόχους,  περιλαμβάνονται οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και 

λογισμικού. 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : Τεχνικές Προδιαγραφές 

Α. Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίσει: 

1) Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να 

διαθέτουν, επί ποινής αποκλεισμού, πιστοποίησης ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 στη 

σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού.  

2) Πίνακα κυριότερων παραδόσεων κατά την τελευταία διετία (2015, 2016) σύμφωνα με το 

ακόλουθο υπόδειγμα: 

 

                                                 
15 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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Τίτλος & 

Περιγραφή 

Έργου 

Ποσό 

Σύμβασης 

χωρίς ΦΠΑ 

Ημερομηνία 

Οριστικής 

Παραλαβής 

Παραλήπτης 

    

  

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει, επί ποινής αποκλεισμού, να έχουν ολοκληρώσει 

επιτυχώς κατά την τελευταία διετία (2015, 2016) τουλάχιστον ένα (1) έργο το οποίο να 

περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση τουλάχιστον δέκα (10) αυτόματων συσκευών 

πληρωμής τελών στάθμευσης οι οποίες τροφοδοτούνται από ηλιακό πάνελ. Για την απόδειξη 

αυτής της προϋπόθεσης, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν εντός της προσφοράς 

τους τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εάν ο πελάτης είναι 

Δημόσιος Φορέας ή βεβαίωση ιδιώτη εφόσον ο πελάτης είναι ιδιωτικός φορέας. 

Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης , βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο 

Όλες οι ως άνω αναφερόμενες Δηλώσεις των Συμπληρωματικών Στοιχείων θα πρέπει να 

κατατεθούν όπως περιγράφονται, και να τοποθετηθούν στον φάκελο των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής. 

Oι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 

προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην ένωση. 

Κατά το στάδιο της κατακύρωσης μόνο ο μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται να 

υποβάλει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη από 10 ούτε μεγαλύτερη από 20 

ημέρες) από την κοινοποίηση της ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 

δικαιολογητικών ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 

άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

του άρθρου 75 του ίδιου νόμου 
 

Β. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

Αυτόματες Συσκευές Πληρωμής Τελών Στάθμευσης 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1.  Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

2.  Ποσότητα 6   

3.  Οι διαστάσεις θα πρέπει να μην 

είναι μεγαλύτερες από: 

0,45m x 0,45m x 1,8m   

4.  Λειτουργία με ηλιακό πάνελ και 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία, χωρίς 

να απαιτείται παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος 

ΝΑΙ   

5.  Βάρος <=100kg   

6.  Σκελετός Ανοξείδωτος Χάλυβας 2 

mm 

  

7.  Βαφή RAL 7042, anti 

eritting/graffiti 

  

8.  Κλειδαριά ασφαλείας για την 

πρόσβαση στο εσωτερικό της 

συσκευής 

ΝΑΙ   

9.  

Κερματοδέκτης 

Αδιάβροχος, 

αντιβανδαλιστικός με 

πορτάκι (είσοδος 

κερμάτων) που κλείνει 

αυτόματα  
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

10.  Τρόπος πληρωμής: Κέρματα ΝΑΙ   

11.  Αντιβανδαλιστική προστασία ΝΑΙ   

12.  

Πληκτρολόγιο 

Αντιβανδαλιστικό 

αλφαριθμητικό 

πληκτρολόγιο 

  

13.  

Οθόνη Γραφικών 

320x240 τουλάχιστον με 

προστασία από 

πολυκαρβονικό 

  

14.  GPRS Modem. Η παροχή των 

GPRS συνδέσεων θα γίνει από τον 

Δήμο Ρόδου 

NAI   

15.  Πολυγλωσσική Υποστήριξη 

(Ελληνικά/Αγγλικά) 

ΝΑΙ   

16.  Εκτυπωτής Θερμικός με αυτόματη 

ρύθμιση ολικής ή 

τμηματικής κοπής 

  

17.  

Θύρα χρημάτων 

Ανοξείδωτος Χάλυβας 4 

mm με υψηλής 

ασφάλειας κλειδαριά 

  

18.  Δυνατότητα απομακρυσμένης 

πρόσβασης 

ΝΑΙ   

19.  Επίπεδο προστασίας IP54   

20.  Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10
o
C 

έως 55
ο
C 

ΝΑΙ   

21.  Συναγερμός ο οποίος ενεργοποιείται 

με το άνοιγμα της πόρτας 

ΝΑΙ   

22.  Χρηματοκιβώτιο από ατσάλι πάχους 

4mm (τουλάχιστον) με κλειδαριές 

ασφαλείας 

ΝΑΙ   

23.  Εκτύπωση αναφοράς όταν 

αφαιρεθεί το χρηματοκιβώτιο 

ΝΑΙ   

24.  Οι συσκευές θα εγκατασταθούν από 

τον ανάδοχο σε σημεία που θα 

υποδείξει ο Δήμος Ρόδου 

ΝΑΙ   

 

Λογισμικό Διαχείρισης Συσκευών και Πληρωμών 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1.  Πλήρως διαδικτυακή (web-based) 

εφαρμογή 
ΝΑΙ 

  

2.  Φιλοξενία σε data center υψηλής 

ασφάλειας και διαθεσιμότητας 
ΝΑΙ 

  

3.  Ασφάλεια επικοινωνίας με τις 

συσκευές μέσω PA-DSS (Payment 

Application Data Security Standard). 

επικοινωνίας 

ΝΑΙ 

  

4.  Κρυπτογράφηση 2048 bit  ΝΑΙ   

5.  Οθόνη γενικής επισκόπησης 

κατάστασης συσκευών (overview) 

ΝΑΙ   

6.  Προβολή θέσης εγκατάστασης των 

συσκευών σε ψηφιακούς χάρτες 

ΝΑΙ   

7.  Απομακρυσμένη διαχείριση 

παραμέτρων λειτουργίας συσκευών 

ΝΑΙ   

8.  Παρακολούθηση και καταγραφή 

πωλήσεων ανά συσκευή και 

συνολικά 

ΝΑΙ   

9.  Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

ελεγχόμενης στάθμευσης 

10.  Παρακολούθηση κατάστασης 

λειτουργίας συσκευών 

ΝΑΙ   

11.  Προβολή συναγερμών σε περίπτωση 

βλάβης των συσκευών 

ΝΑΙ   

12.  Δημιουργία γραφικών αναφορών για 

τις πωλήσεις 

ΝΑΙ   

13.  Καταγραφή ενεργειών χρηστών σε 

log files 

ΝΑΙ   

 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αυτόματη Συσκευή Πληρωμής Τελών Στάθμευσης 8.200,00 € 6 49.200,00 € 

2 

Λογισμικό Απομακρυσμένης Διαχείρισης Συσκευών 

και Διαχείρισης Πληρωμών Τελών Στάθμευσης (υπό 

μορφή υπηρεσίας - SaaS για το σύνολο των 

συσκευών και για χρονική διάρκεια 3 ετών) 10.000,00 € 1 10.000,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 59.200,00 € 

ΦΠΑ 24%: 14.208,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 73.408,00 € 

 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντος του θέματος της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας, έκτακτης, συνεδρίασης. 

        

      

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      

 

 

 Σάββας Διακοσταματίου           

       Αντιδήμαρχος                                                                                                                                                            

      ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Σταυρής Μιχαήλ 

 

 

Ψυλλάκης Βασίλειος  

 

 

Καραγιάννη Μαρία 

 

 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 

 

Χατζηλαζάρου Μαρία 

 


