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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 

  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Αριθμός: 31/04-07-2017 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τρίτη 04 Ιουλίου 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. 2/51316/30-06-2017, 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 πέντε (5) μέλη και 

ονομαστικά: 

 

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

Σταυρή Μιχαήλ, 5. Χατζηλαζάρου Μαρία,  

 

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

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

δυνατό να παρευρεθεί, 2. Ψυλλάκη Βασίλειο (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. Κασσανής Ευγένιος (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 

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

δυνατό να παρευρεθεί, 5. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 3
ο
 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Τσίκκη Δημήτριο, λόγω έλλειψης μελών της μειοψηφίας, ο 

οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 5. Δράκος Στέφανος (δικ/νος), ο οποίος 

αναπληρώνεται από το 4
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Χατζηλαζάρου Μαρία, λόγω 

έλλειψης μελών της μειοψηφίας, 

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

Παπαγεωργίου Μαρίας και της κ.Καρτάνου Παρασκευής, υπαλλήλων του τμήματος διοικητικής 

υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής, του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου, και της κ. Αναστασίας Σωτρίλλη, υπαλλήλου της Δ/νσης Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού,  

 

 

ΘΕΜΑ                                 Απόφ. Αρ. 379/2017 (Α.Δ.Α: ΩΦΩ2Ω1Ρ-3Ε6) 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

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

της Επιτροπής για την ύπαρξη τεσσάρων κατεπειγόντων θεμάτων όπου σύμφωνα με διευκρινιστική 
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εγκύκλιο στον νόμο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

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

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

διάταξη και να λάβει τις σχετικές αποφάσεις:  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΡΑ».  

2. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»  

Τα ανωτέρω θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

κατακύρωσης των διαγωνισμών. 

3. Διόρθωση της με αριθμό 66/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά τον κ. 

Μπουρνέλλη Ελευθέριο. Το θέμα πρέπει να διορθωθεί άμεσα προκειμένου να προχωρήσει η 

κατάταξή του κ. Μπουρνέλλη σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του 

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

και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου» Το θέμα θεωρείται κατ’ επείγον διότι αφορά 

παραλίες και πρέπει να γίνουν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες αφού η τουριστική περίοδος 

έχει ήδη ξεκινήσει. 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

ανωτέρω θεμάτων,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω τεσσάρων κατεπειγόντων θεμάτων στην 31
η
 τακτική συνεδρίαση της 

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

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

αυτά τις σχετικές αποφάσεις, ως εξής: 

1. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΡΑ».  

2. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»  

3. Διόρθωση της με αριθμό 66/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά τον 

κ. Μπουρνέλλη Ελευθέριο.  

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του 

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων 

λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου». 

  

 

ΘΕΜΑ 1o                                         Απόφ. Αρ. Ορθή Επανάληψη 380/2017 (Α.Δ.Α: 7ΞΝΦΩ1Ρ-ΦΝΑ) 

Έγκριση για τις ανατροπές πιστώσεων οικονομικού έτους 2017 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/51169/30-06-2017) 



3 

 

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

Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/51169/30-06-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

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

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

υπ΄αριθ. πρωτ. 16/49487/27-6-2017 και 2/49320/27-6-2017 αιτήματα υπηρεσιών. 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Έργο  30-7331.0001 Αποκατάσταση – διαμόρφωση κτιρίου για 

στέγαση Δημοτικού Ιατρείου Οδού Βεργίνας  
110.000,00 

2 Έργο 15-7331.0001 Επισκευή περίφραξης αύλειου χώρου 

Καβαρινού  
7.200,00 

3 Έργο 30-7336.0002 Αποκατάσταση γεφυριού και οδοστρώματος 

δρόμου προς Αγ. Νικήτα Τ.Κ. Δαματριάς  
30.000,00 

4 Έργο 30-7331.0002 Διαμόρφωση κτιρίου  για στέγαση ΚΕΠ 

Ροδινιού  
7.200,00 

5 Έργο 30-7333.0001 Αποκατάσταση δρόμου  προς Κολέγιο 

Ρόδου της Δ.Ε. Καλλιθέας  
7.270,00 

6 Έργο 30-7333.0093 Βελτιωτικές περεμβάσεις στην Τ.Κ. 

Αρχίπολης  
60.000,00 

7 Έργο 30-7333.0002 Αποκατάσταση οδοστρώματος στην οδό 

Ελευθερίου Βενιζέλου της Δ.Κ. Ιαλυσού  
7.270,00 

8 Έργο 30-7325.0002 
Εγκατάσταση υποδομής δικτύου Δημοτικού 

φωτισμού στην οδό Φώτη Κόντογλου  Δ.Ε. 

Ροδίων  

7.270,00 

9 Έργο  30-7325.0001 Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην 

περιοχή της Τ.Κ. Καλάθου  
7.270,00 

10 Προμήθεια  10-6612.0001.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε. Ρόδου  
25.000,00 

11 Προμήθεια  10-6612.0001.0005 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε. Αταβύρου  
4.000,00 

12 Προμήθεια  10-6612.0001.0006 Προμήθεια γραφικής  ύλης και λοιπά υλικά  

γραφείου Δ.Ε. Καλλιθέας  
           4.000,00 

13 Προμήθεια  10-6612.0001.0009 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 

δικαιολογητικά γραφείου Δ.Ε. Λινδίων  
4.000,00 

14 Προμήθεια  10-6612.0001.0010 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε.   Ν. Ρόδου  
           4.000,00 

15 Προμήθεια  10-6613.0001.0001 
 Προμήθεια εντύπων  και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων  στην Δ.Ε.  Ρόδου  

         40.000,00 

16 Προμήθεια  10-6613.0001.0005 
Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών  

εκτυπώσεων στην Δ.Ε. Αταβύρου  

8.000,00 

17 Προμήθεια  10-6613.0001.0006 
Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών  

εκτυπώσεων στην Δ.Ε. Καλλιθές  

8.000,00 

18 Προμήθεια  10-6613.0001.0009 
 Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών  

εκτυπώσεων στην Δ.Ε. Λινδίων  

8.000,00 

19 Προμήθεια  10-6613.0001.0010 
 Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών  

εκτυπώσεων στην Δ.Ε.  Ν. Ρόδου  

8.000,00 

20 Προμήθεια  10-6614.0001.0001  Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε. 

Ρόδου  
5.000,00 

21 Προμήθεια  10-6614.0001.0005 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε. 

Αταβύρου  
3.000,00 
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22 Προμήθεια  10-6614.0001.0006 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε. 

Καλλιθέας  
3.000,00 

23 Προμήθεια  10-6614.0001.0009 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε. 

Λινδίων  
3.000,00 

24 Προμήθεια  10-6614.0001.0010  Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε.   

Ν. Ρόδου  
3.000,00 

25 Προμήθεια  10-6265.0001 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων  και 

λοιπού εξοπλισμού,  σκευών και λοιπού 

εξοπλισμού  

10.000,00 

 

26 Προμήθεια  30-6265.0001 
 Συντήρηση και επισκευή επίπλων  και 

λοιπού εξοπλισμού,  σκευών και λοιπού 

εξοπλισμού 

1.000,00 

27 Προμήθεια  35-6265.0001 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων  και 

λοιπού εξοπλισμού,  σκευών και λοιπού 

εξοπλισμού 

1.000,00 

28 Προμήθεια  70-6265.0001 
 Συντήρηση και επισκευή επίπλων  και 

λοιπού εξοπλισμού,  σκευών και λοιπού 

εξοπλισμού 

2.000,00 

29 Προμήθεια  10-7133.0001 Έπιπλα ( έπιπλα γραφείου παντός είδους)  15.000,00 

30 Προμήθεια  15-7133.0008  Προμήθεια  ηλεκτρικών συσκευών 

παιδικών σταθμών  
60.000,00 

31 Προμήθεια  20-7131.0011 Προμήθεια ανοικτού μικρού ανατρεπόμενου 

δορυφορικού φορτηγού  
18.000,00 

32 Προμήθεια  20-7131.0012  Προμήθεια φορτηγού τύπου  VAN  17.000,00 

33 Προμήθεια  30-6699.0004 Προμήθεια μικρών χειρονακτικών 

εργαλείων  
20.000,00 

34 Προμήθεια  30-7131.0002  Προμήθεια  εργαλείων  5.000,00 

35 Προμήθεια  35-7131.0002 Προμήθεια εργαλείων  14.000,00 

36 Προμήθεια  40-7131.0002 Μηχανήματα  και λοιπός εξοπλισμός  

Πολεοδομικού Σχεδιασμού  
2.000,00 

37 Προμήθεια  40-6265.0001  Συντήρηση και επισκευή τοπογραφικών 

οργάνων  
1.500,00 

38 Προμήθεια  40-7135.0002 Προμήθεια τοπογραφικού οργάνου  GPS 
13.000,00 

 

39 Προμήθεια  70-6672.0009  Προμήθεια ανταλλακτικών για τα 

μηχανήματα του ΧΥΤΑ  Ρόδου  
7.000,00 

40 Προμήθεια  10-6673.0001 Ανταλλακτικά Η/Υ  και συναφών υλικών 

(Η/Υ , εκτυπωτές )  
2.904,90 

41 Προμήθεια  15-6673.0001 Ανταλλακτικά Η/Υ  και συναφών υλικών 

(Η/Υ , εκτυπωτές )  
1.000,00 

42 Προμήθεια  30-6673.0001  Ανταλλακτικά Η/Υ  και συναφών υλικών 

(Η/Υ , εκτυπωτές ) 
2.000,00 

43 Προμήθεια  35-6673.0001 Ανταλλακτικά Η/Υ  και συναφών υλικών 

(Η/Υ , εκτυπωτές ) 
1.000,00 

44 Προμήθεια  40-6673.0001 Ανταλλακτικά Η/Υ  και συναφών υλικών 

(Η/Υ , εκτυπωτές ) 
1.000,00 

45 Προμήθεια  70-6673.0001 
Ανταλλακτικά Η/Υ  και συναφών υλικών 

(Η/Υ, εκτυπωτές) 

 

4.000,00 

46 Προμήθεια  15-6481.0001 Τρόφιμα Παιδικών Σταθμών  5.000,00 

47 Προμήθεια  15-6481.0007 Δαπάνες σίτισης Κέντρου Ημερήσιας  

Φροντίδας Ηλικιωμένων  
5.000,00 

48 Προμήθεια  60-7341.0008 Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών 

θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου  
5.000,00 

 

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

προϊσταμένης Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας). 
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Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός από την ανωτέρω εισήγηση, ακολούθησε και άλλη μία 

συμπληρωματική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών ίδιου θέματος με αρ. πρωτ.: 2/51851/04-07-2017 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 ως προς την ανατροπή έχει ως ακολούθως: 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2017 

 

A/A 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 Προμήθεια  30-6662.0001.0001 Οικοδομικά υλικά Δ.Ε. Ρόδου  25.000,00 

2 Προμήθεια  30-6661.0002.0001 Χρώματα – μονωτικά Δ.Ε. Ρόδου   10.000,00 

3 Προμήθεια  30-6661.0005.0001 Υδραυλικά  υλικά Δ.Ε. Ρόδου   10.000,00 

4 Προμήθεια  30-6661.0009.0001 Υαλοπίνακες Δ.Ε. Ρόδου   3.000,00 

5 Προμήθεια  30-6662.0003.0001 Άσφαλτος Δ.Ε. Ρόδου   10.000,00 

6 Προμήθεια  30-6662.0008.0001 Σκυρόδεμα Δ.Ε. Ρόδου  15.000,00 

7 Έργο  30-7335.0009 

Βελτίωση φωτισμού στην οδό 7
ης 

 Μαρτίου  

στο τμήμα  από την Τράπεζα της Ελλάδος 

έως το Εθνικό Θέατρο  

100.000,00 

8 Συντήρηση  10-6265.0001 

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και 

λοιπού εξοπλισμού , σκευών και λοιπού 

εξοπλισμού .  

10.000,00 

9 Προμήθεια        20-6634.0003 
Προμήθεια σάκων υπογείων κάδων για Δ.Ε. 

Ρόδου  
15.000,00 

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

Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας). 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/51169/30-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/51851/04-07-2017 της Δ/νσης Οικονομικών 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

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

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

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

Οικονομικών, ως ακολούθως: 
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Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Έργο  30-7331.0001 
Αποκατάσταση – διαμόρφωση κτιρίου για 

στέγαση Δημοτικού Ιατρείου Οδού 

Βεργίνας  

110.000,00 

2 Έργο 15-7331.0001 Επισκευή περίφραξης αύλειου χώρου 

Καβαρινού  
7.200,00 

3 Έργο 30-7336.0002 
Αποκατάσταση γεφυριού και 

οδοστρώματος δρόμου προς Αγ. Νικήτα 

Τ.Κ. Δαματριάς  

30.000,00 

4 Έργο 30-7331.0002 Διαμόρφωση κτιρίου  για στέγαση ΚΕΠ 

Ροδινιού  
7.200,00 

5 Έργο 30-7333.0001 Αποκατάσταση δρόμου  προς Κολέγιο 

Ρόδου της Δ.Ε. Καλλιθέας  
7.270,00 

6 Έργο 30-7333.0093 Βελτιωτικές περεμβάσεις στην Τ.Κ. 

Αρχίπολης  
60.000,00 

7 Έργο 30-7333.0002 Αποκατάσταση οδοστρώματος στην οδό 

Ελευθερίου Βενιζέλου της Δ.Κ. Ιαλυσού  
7.270,00 

8 Έργο 30-7325.0002 
Εγκατάσταση υποδομής δικτύου 

Δημοτικού φωτισμού στην οδό Φώτη 

Κόντογλου  Δ.Ε. Ροδίων  

7.270,00 

9 Έργο  30-7325.0001 Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην 

περιοχή της Τ.Κ. Καλάθου  
7.270,00 

10 Προμήθεια  10-6612.0001.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε. Ρόδου  
25.000,00 

11 Προμήθεια  10-6612.0001.0005 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε. Αταβύρου  
4.000,00 

12 Προμήθεια  10-6612.0001.0006 Προμήθεια γραφικής  ύλης και λοιπά 

υλικά  γραφείου Δ.Ε. Καλλιθέας  
           4.000,00 

13 Προμήθεια  10-6612.0001.0009 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 

δικαιολογητικά γραφείου Δ.Ε. Λινδίων  
4.000,00 

14 Προμήθεια  10-6612.0001.0010 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε.   Ν. Ρόδου  
           4.000,00 

15 Προμήθεια  10-6613.0001.0001 
 Προμήθεια εντύπων  και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων  στην Δ.Ε.  Ρόδου  

         40.000,00 

16 Προμήθεια  10-6613.0001.0005 
Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών  

εκτυπώσεων στην Δ.Ε. Αταβύρου  

8.000,00 

17 Προμήθεια  10-6613.0001.0006 
Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών  

εκτυπώσεων στην Δ.Ε. Καλλιθές  

8.000,00 

18 Προμήθεια  10-6613.0001.0009 
 Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών  

εκτυπώσεων στην Δ.Ε. Λινδίων  

8.000,00 

19 Προμήθεια  10-6613.0001.0010 
 Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών  

εκτυπώσεων στην Δ.Ε.  Ν. Ρόδου  

8.000,00 

20 Προμήθεια  10-6614.0001.0001  Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε. 

Ρόδου  
5.000,00 

21 Προμήθεια  10-6614.0001.0005 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε. 

Αταβύρου  
3.000,00 

22 Προμήθεια  10-6614.0001.0006 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε. 

Καλλιθέας  
3.000,00 

23 Προμήθεια  10-6614.0001.0009 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε. 

Λινδίων  
3.000,00 

24 Προμήθεια  10-6614.0001.0010  Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε.   

Ν. Ρόδου  
3.000,00 
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25 Προμήθεια  10-6265.0001 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων  και 

λοιπού εξοπλισμού,  σκευών και λοιπού 

εξοπλισμού  

10.000,00 

 

26 Προμήθεια  30-6265.0001 
 Συντήρηση και επισκευή επίπλων  και 

λοιπού εξοπλισμού,  σκευών και λοιπού 

εξοπλισμού 

1.000,00 

27 Προμήθεια  35-6265.0001 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων  και 

λοιπού εξοπλισμού,  σκευών και λοιπού 

εξοπλισμού 

1.000,00 

28 Προμήθεια  70-6265.0001 
 Συντήρηση και επισκευή επίπλων  και 

λοιπού εξοπλισμού,  σκευών και λοιπού 

εξοπλισμού 

2.000,00 

29 Προμήθεια  10-7133.0001 Έπιπλα ( έπιπλα γραφείου παντός είδους)  15.000,00 

30 Προμήθεια  15-7133.0008  Προμήθεια  ηλεκτρικών συσκευών 

παιδικών σταθμών  
60.000,00 

31 Προμήθεια  20-7131.0011 Προμήθεια ανοικτού μικρού 

ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού  
18.000,00 

32 Προμήθεια  20-7131.0012  Προμήθεια φορτηγού τύπου  VAN  17.000,00 

33 Προμήθεια  30-6699.0004 Προμήθεια μικρών χειρονακτικών 

εργαλείων  
20.000,00 

34 Προμήθεια  30-7131.0002  Προμήθεια  εργαλείων  5.000,00 

35 Προμήθεια  35-7131.0002 Προμήθεια εργαλείων  14.000,00 

36 Προμήθεια  40-7131.0002 Μηχανήματα  και λοιπός εξοπλισμός  

Πολεοδομικού Σχεδιασμού  
2.000,00 

37 Προμήθεια  40-6265.0001  Συντήρηση και επισκευή τοπογραφικών 

οργάνων  
1.500,00 

38 Προμήθεια  40-7135.0002 Προμήθεια τοπογραφικού οργάνου  GPS 
13.000,00 

 

39 Προμήθεια  70-6672.0009  Προμήθεια ανταλλακτικών για τα 

μηχανήματα του ΧΥΤΑ  Ρόδου  
7.000,00 

40 Προμήθεια  10-6673.0001 Ανταλλακτικά Η/Υ  και συναφών υλικών 

(Η/Υ , εκτυπωτές )  
2.904,90 

41 Προμήθεια  15-6673.0001 Ανταλλακτικά Η/Υ  και συναφών υλικών 

(Η/Υ , εκτυπωτές )  
1.000,00 

42 Προμήθεια  30-6673.0001  Ανταλλακτικά Η/Υ  και συναφών υλικών 

(Η/Υ , εκτυπωτές ) 
2.000,00 

43 Προμήθεια  35-6673.0001 Ανταλλακτικά Η/Υ  και συναφών υλικών 

(Η/Υ , εκτυπωτές ) 
1.000,00 

44 Προμήθεια  40-6673.0001 Ανταλλακτικά Η/Υ  και συναφών υλικών 

(Η/Υ , εκτυπωτές ) 
1.000,00 

45 Προμήθεια  70-6673.0001 Ανταλλακτικά Η/Υ  και συναφών υλικών 

(Η/Υ, εκτυπωτές) 
4.000,00 

46 Προμήθεια  15-6481.0001 Τρόφιμα Παιδικών Σταθμών  5.000,00 

47 Προμήθεια  15-6481.0007 Δαπάνες σίτισης Κέντρου Ημερήσιας  

Φροντίδας Ηλικιωμένων  
5.000,00 

48 Προμήθεια  60-7341.0008 Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών 

θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου  
5.000,00 

49 Προμήθεια  30-6662.0001.0001 Οικοδομικά υλικά Δ.Ε. Ρόδου  25.000,00 

50 Προμήθεια  30-6661.0002.0001 Χρώματα – μονωτικά Δ.Ε. Ρόδου   10.000,00 

51 Προμήθεια  30-6661.0005.0001 Υδραυλικά  υλικά Δ.Ε. Ρόδου   10.000,00 

52 Προμήθεια  30-6661.0009.0001 Υαλοπίνακες Δ.Ε. Ρόδου   3.000,00 

53 Προμήθεια  30-6662.0003.0001 Άσφαλτος Δ.Ε. Ρόδου   10.000,00 

54 Προμήθεια  30-6662.0008.0001 Σκυρόδεμα Δ.Ε. Ρόδου  15.000,00 
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55 Έργο  30-7335.0009 

Βελτίωση φωτισμού στην οδό 7
ης 

 

Μαρτίου  στο τμήμα  από την Τράπεζα της 

Ελλάδος έως το Εθνικό Θέατρο  

100.000,00 

56 Συντήρηση  10-6265.0001 

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και 

λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού 

εξοπλισμού   

10.000,00 

57 Προμήθεια        20-6634.0003 
Προμήθεια σάκων υπογείων κάδων για 

Δ.Ε. Ρόδου  
15.000,00 

 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

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

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

Επιτροπή. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2o                                                                             Απόφ. Αρ. 381/2017 (Α.Δ.Α: 7ΘΝΙΩ1Ρ-3ΣΟ) 

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

αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/51172/30-06-2017) 

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

Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/51172/30-06-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017 

ΣΧΕΤ :  Με τα αιτήματα των διαφόρων Υπηρεσιών: 2/48810/26-6-2017 , 2/47568/21-6-2017, 1353/22-6-

2017, 14/20906/22-3-2017, 261/266-2017, 16/47617/21-6-2017 και αιτήματα λογιστηρίου . 

ΣΧΕΔΙΑ:1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023 . 

 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 1013 10-6463.0001 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 

2 1014 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων 

πράξης εφαρμογής περιοχής Σορωνής της Κ.Μ. 671 

γαιών Σορωνής για την επέκταση σχεδίου πόλεως, 

συνιδιοκτησίας της ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

5.375,94 

3 1015 30-7411.0003 Αποκατάσταση παλαιού καταστήματος Λαέρμων 7.000,00 

4 1016 00-6453.0004 Λοιπές συνδρομές 1.860,00 

5 1017 00-8211.0001 
Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και 

τα έξοδα παράστασης 
500.000,00 

6 1018 00-6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 10.000,00 

7 1019 20-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 24.000,00 

8 1020 00-8224.0001 Απόδοση ΦΠΑ υπέρ Δημοσίου 2.000,00 

9 1021 30-6012.0001 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 

2.000,00 

10 1022 15-7135.0008 

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων (καμερών) 

ασφαλείας στο κτήριο στέγασης του Κέντρου 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας 

Δήμου Ρόδου στους Αγίους Αποστόλους 

3.500,00 
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11 1023 00-6718.0005 

Διαβίβαση επιχορήγησης στην Αστική μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Ρόδου 

(Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ ΑΓ. 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ) 

37.000,00 

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

Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας). 

 

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός από την ανωτέρω εισήγηση, ακολούθησε και άλλη μία 

συμπληρωματική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών ίδιου θέματος με αρ. πρωτ.: 2/51855/04-07-2017 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 ως προς τις διαθέσεις έχει ως ακολούθως: 

 
«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  συμπληρωματικών σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 

2017 

ΣΧΕΤ :  Με τα αιτήματα των διαφόρων Υπηρεσιών: 16/51394/3-7-2017, 16/51401/3-7-2017, 

16/51398/3-7-2017 , 16/51393/3-7-2017 , 16/51392/3-7-2017 και αιτήματα λογιστηρίου. 

ΣΧΕΔΙΑ:1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030. 

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).  

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2017 

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 1024 00-8242.0007 
Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 
8.000,00 

2 1025 30-6142.0027 

Σύνταξη τεχνικού φακέλου για την ένταξη 

σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων στα έργα 

που εκτελούνται με ΣΔΙΤ 

26.000,00 

3 1026 62-6142.0002 
Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης και 

ενεργειακού επιθεωρητή στο Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου 
5.900,00 

4 1027 15-7135.0020 
Προμήθεια σταθερών κερκίδων στο Κλειστό 

Γυμναστήριο Καλλιθέας 
74.400,00 

5 1028 15-7135.0019 
Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για παιδικούς 

σταθμούς της Δ.Ε. Ροδίων 
10.000,00 

6 1029 30-7326.0076 
Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Γ. 

Σεφέρη 
50.000,00 

7 1030 70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (οικοδομικά, ηλεκτρολογικά, 

υδραυλικά πάγιας) Καλώδιο ρεύματος ΝΥΧ 5Χ10 ( 

75 μέτρα ) Δ.Ε. Ιαλυσού . 

374,79 

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

Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας). 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/51172/30-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/51855/04-07-2017 της Δ/νσης Οικονομικών 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και προχωρά στις διαθέσεις πιστώσεων στους σχετικούς Κ.Α., 

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

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

Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

A/A 
ΑΡ. 

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 1013 10-6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 

2 1014 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων 

πράξης εφαρμογής περιοχής Σορωνής της Κ.Μ. 671 

γαιών Σορωνής για την επέκταση σχεδίου πόλεως, 

συνιδιοκτησίας της ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

5.375,94 

3 1015 30-7411.0003 Αποκατάσταση παλαιού καταστήματος Λαέρμων 7.000,00 

4 1016 00-6453.0004 Λοιπές συνδρομές 1.860,00 

5 1017 00-8211.0001 
Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και 

τα έξοδα παράστασης 
500.000,00 

6 1018 00-6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 10.000,00 

7 1019 20-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 24.000,00 

8 1020 00-8224.0001 Απόδοση ΦΠΑ υπέρ Δημοσίου 2.000,00 

9 1021 30-6012.0001 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 

2.000,00 

10 1022 15-7135.0008 

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων (καμερών) 

ασφαλείας στο κτήριο στέγασης του Κέντρου 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας 

Δήμου Ρόδου στους Αγίους Αποστόλους 

3.500,00 

11 1023 00-6718.0005 

Διαβίβαση επιχορήγησης στην Αστική μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Ρόδου 

(Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ ΑΓ. 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ) 

37.000,00 

12 1024 00-8242.0007 
Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 
8.000,00 

13 1025 30-6142.0027 

Σύνταξη τεχνικού φακέλου για την ένταξη σχολικών 

μονάδων όλων των βαθμίδων στα έργα που εκτελούνται 

με ΣΔΙΤ 

26.000,00 

14 1026 62-6142.0002 
Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης και ενεργειακού 

επιθεωρητή στο Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου 
5.900,00 

15 1027 15-7135.0020 
Προμήθεια σταθερών κερκίδων στο Κλειστό 

Γυμναστήριο Καλλιθέας 
74.400,00 

16 1028 15-7135.0019 
Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για παιδικούς 

σταθμούς της Δ.Ε. Ροδίων 
10.000,00 

17 1029 30-7326.0076 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Γ. Σεφέρη 50.000,00 

18 1030 70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (οικοδομικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά 

πάγιας) Καλώδιο ρεύματος ΝΥΧ 5Χ10 ( 75 μέτρα ) Δ.Ε. 

Ιαλυσού . 

374,79 

 
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

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

διατάκτης, όπου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 
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ΘΕΜΑ 3o                                                                          Απόφ. Αρ. 382/2017 (Α.Δ.Α: 7ΧΛΧΩ1Ρ-1ΧΔ) 

Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών οικονομικού έτους 2017 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/51167/30-06-2017) 

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

Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/51167/30-06-2017 η οποία έχει ως εξής: 

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

ΣΧΕΤ : Με το υπ΄αριθ. πρωτ.2/49323/27-6-2017, 2/49327/27-6-2017, 2/49325/27-6-2017,  αιτήματα  του 

τμήματος Προμηθειών . 

 

1
ος 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Έργο 60-7341.0008 
Λειτουργία  Ξενώνα Φιλοξενίας  γυναικών 

θυμάτων  βίας του Δήμου Ρόδου για το έτος 

2017 

5.000,00 

2 Έργο 60-7341.0008 
Λειτουργία  Ξενώνα Φιλοξενίας  γυναικών 

θυμάτων  βίας του Δήμου Ρόδου  για το έτος 

2018 

5.000,00 

3 Δαπάνες  15-6481.0007 
Δαπάνες σίτισης Κέντρου Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Ρόδου 

για το έτος 2017  

5.000,00 

4 Δαπάνες 15-6481.0007 
Δαπάνες σίτισης Κέντρου Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Ρόδου 

για το έτος 2018 

5.000,00 

5 Προμήθεια  15-6481.0001 Τρόφιμα Παιδικών σταθμών του Δήμου 

Ρόδου , για το έτος 2017 
75.000,00 

6 Προμήθεια  15-6481.0001 Τρόφιμα Παιδικών σταθμών του Δήμου 

Ρόδου , για το έτος 2018 
135.000,00 

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

διαβιβάζουμε τον σχετικό πίνακα για Πολυετές  Αποφάσεις 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).  

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

Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας). 

 

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός από την ανωτέρω εισήγηση, ακολούθησε και άλλη μία 

συμπληρωματική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών ίδιου θέματος με αρ. πρωτ.: 2/51858/04-07-2017 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 ως προς τις διαθέσεις πολυετών δαπανών έχει ως 

ακολούθως: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  συμπληρωματικών σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 

2017 για Πολυετές.  

ΣΧΕΤ : Με το αριθ. Πρωτ. 16/51395/3-7-2017  
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2
ος

 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

  1. Έργο 64-7341.0051 Διευθέτηση ρέματος  Ρένη  Φαληρακίου 

Δήμου Ρόδου   για το έτος 2017 
67.600,00  

  2 Έργο 64-7341.0051 Διευθέτηση ρέματος  Ρένη  Φαληρακίου 

Δήμου Ρόδου   για το έτος 2018 
450.000,00 

  3 Δαπάνες  64-7341.0051 Διευθέτηση ρέματος  Ρένη  Φαληρακίου 

Δήμου Ρόδου   για το έτος 2019 
158.400,00 

 

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

διαβιβάζουμε τον σχετικό πίνακα για Πολυετές  Αποφάσεις 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).  

 

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

Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας). 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/51167/30-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/51858/04-07-2017 της Δ/νσης Οικονομικών 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τις διαθέσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών, που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους 

σχετικούς Κ.Α. οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως 

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

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Έργο 60-7341.0008 
Λειτουργία  Ξενώνα Φιλοξενίας  γυναικών 

θυμάτων  βίας του Δήμου Ρόδου για το έτος 

2017 

5.000,00 

2 Έργο 60-7341.0008 
Λειτουργία  Ξενώνα Φιλοξενίας  γυναικών 

θυμάτων  βίας του Δήμου Ρόδου  για το έτος 

2018 

5.000,00 

3 Δαπάνες  15-6481.0007 
Δαπάνες σίτισης Κέντρου Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Ρόδου 

για το έτος 2017  

5.000,00 

4 Δαπάνες 15-6481.0007 
Δαπάνες σίτισης Κέντρου Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Ρόδου 

για το έτος 2018 

5.000,00 

5 Προμήθεια  15-6481.0001 Τρόφιμα Παιδικών σταθμών του Δήμου 

Ρόδου , για το έτος 2017 
75.000,00 

6 Προμήθεια  15-6481.0001 Τρόφιμα Παιδικών σταθμών του Δήμου 

Ρόδου , για το έτος 2018 
135.000,00 
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7 Έργο 64-7341.0051 Διευθέτηση ρέματος  Ρένη  Φαληρακίου 

Δήμου Ρόδου   για το έτος 2017 
67.600,00  

8 Έργο 64-7341.0051 Διευθέτηση ρέματος  Ρένη  Φαληρακίου 

Δήμου Ρόδου   για το έτος 2018 
450.000,00 

9 Δαπάνες  64-7341.0051 Διευθέτηση ρέματος  Ρένη  Φαληρακίου 

Δήμου Ρόδου   για το έτος 2019 
158.400,00 

 
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 4o                                                                              Απόφ. Αρ. 383/2017 (Α.Δ.Α: 7ΤΙΑΩ1Ρ-6Θ5) 

Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού 

έτους 2017. 

(Εισήγηση Τμήματος Προϋπολογισμού & πληροφόρησης με αρ. πρωτ.: 2/51246/30-06-2017) 

 Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/51246/3-07-2017 η 

οποία έχει ως εξής: 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

έτους  2017. 

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

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

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

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

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

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

και 5 ΒΔ 17/5-15/6/1959). 

 Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα  και απρόοπτες ανάγκες 

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

εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 

 

ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

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

3852/10)» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.804.541,74 €, κατά 128.662,02 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

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

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 128.662,02€ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

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

AIDS» προϋπολογισμού δαπάνης 912.000 €, κατά 40.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

2. Κ.Α 15-6741.0006 και τίτλο «Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής» προϋπολογισμού δαπάνης             

50.000 €, κατά 46.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

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

προϋπολογισμού δαπάνης 175.000 €, κατά 12.662,02 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
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4. Κ.Α 15-6741.0010 και τίτλο «Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα» προϋπολογισμού δαπάνης 234.000            

€, κατά 30.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. 

Πολιτικής & Υγείας. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 128.662,02 € 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  516.625,34€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, παραμένει αμετάβλητο                   

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 221.441.247,62 

ΕΞΟΔΑ 220.924.622,28 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 516.625,34 

 

 (Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και του Αντιδημάρχου κ. 

Διακοσταματίου Σάββα) 

 

Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.: 2/51685/03-07-

2017 συμπληρωματική εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/51246/30-6-2017 

εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017», ως 

εξής: 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

«ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/51246/30-6-2017 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, 

τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους  2017. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1328.0026 και τίτλο «Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

και δημοτικής βιβλιοθήκης ΔΕ  Σορωνής» προϋπολογισμού  δαπάνης 137.560€, κατά  73 € με μεταφορά 

ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή 

στους Κ.Α. εξόδου 61-7341.0014, 61-7341.0015 (64,20+8,80).  

2. Κ.Α 1328.0101 και τίτλο «Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου σε πολιτισμικό εκθετήριο, λαογραφικής, 

αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών της Νότιας Ρόδο, με χρήση νέων τεχνολογιών» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 191.449€, κατά 1.465,11 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα 

από αίτημα του τμ. προμηθειών. Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους                    Κ.Α. εξόδου 61-

7341.0008 έως 61-7341.0013 (219,44+277,56+130,60+486+127,50+224,01). 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 61-7341.0008 και τίτλο «Ψηφιακές συσκευές εκθεσιακών και διοικητικών χώρων.» 

προϋπολογισμού δαπάνης 27.099 €, κατά 219,44 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του τμ. προμηθειών, λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 

1328.0101 

2. Κ.Α. 61-7341.0009 και τίτλο «Ειδικές κατασκευές και εφαρμογές πληροφορικής εκθεσιακού 

σκηνικού» προϋπολογισμού δαπάνης 34.156 €, κατά 277,56 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών, λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή 

εσόδου στον Κ.Α. 1328.0101 

3. Κ.Α. 61-7341.0010 και τίτλο «Εξοπλισμός λειτουργικών χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 16.163€, 

κατά 130,60 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών, 

λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0101 

4. Κ.Α. 61-7341.0011 και τίτλο «Προθήκες μόνιμης έκθεσης και infopoints» προϋπολογισμού δαπάνης 

59.840€, κατά 486 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

προμηθειών, λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0101 
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5. Κ.Α. 61-7341.0012 και τίτλο «Σύστημα παρακολούθησης και πυροπροστασίας» προϋπολογισμού 

δαπάνης 6.568€, κατά 127,50 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

προμηθειών, λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0101 

6. Κ.Α. 61-7341.0013 και τίτλο «Φωτισμός και ήχος εκθεσιακού σκηνικού» προϋπολογισμού δαπάνης 

27.623€, κατά 224,01 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

προμηθειών, λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0101 

7. Κ.Α. 61-7341.0014 και τίτλο «Προμήθεια επίπλων για το κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και 

δημοτικής βιβλιοθήκης ΤΚ Σορωνής» προϋπολογισμού δαπάνης 9.800€, κατά 64,20 € με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών, λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση 

εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0026 

8. Κ.Α. 61-7341.0015 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το κέντρο πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ Σορωνής» προϋπολογισμού δαπάνης 5.100€, κατά 8,80 

€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών, λόγω αύξησης 

Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0026 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  516.625,34€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη και τις 

εγγραφές, στην υπ΄αρ. 2/51246/30-6-2017 εισήγηση παραμένει αμετάβλητο 

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

 

ΕΣΟΔΑ 221.442.785,73 

ΕΞΟΔΑ 220.926.160,39 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 516.625,34 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και του Αντιδημάρχου κ. 

Διακοσταματίου Σάββα) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/51246/30-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/51685/03-07-2017 της Δ/νσης Οικονομικών 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

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

έτους 2017, ως κατωτέρω: 

ΜΕΡΟΣ Α 

ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

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

του ν 3852/10)» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.804.541,74 €, κατά 128.662,02 € με μεταφορά ίσου ποσού 

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

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 128.662,02€ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

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

αιμορροφυλία, AIDS» προϋπολογισμού δαπάνης 912.000 €, κατά 40.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
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2. Κ.Α 15-6741.0006 και τίτλο «Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής» προϋπολογισμού δαπάνης             

50.000 €, κατά 46.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

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

προϋπολογισμού δαπάνης 175.000 €, κατά 12.662,02 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

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

4. Κ.Α 15-6741.0010 και τίτλο «Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα» προϋπολογισμού δαπάνης 234.000            

€, κατά 30.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. 

Πολιτικής & Υγείας. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 128.662,02€ 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1328.0026 και τίτλο «Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης ΔΕ  Σορωνής» προϋπολογισμού  δαπάνης 137.560€, 

κατά  73 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. Έγινε 

ισόποση συνολική εγγραφή στους Κ.Α. εξόδου 61-7341.0014, 61-7341.0015 (64,20+8,80).  

2. Κ.Α 1328.0101 και τίτλο «Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου σε πολιτισμικό εκθετήριο, 

λαογραφικής, αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών της Νότιας Ρόδο, με χρήση 

νέων τεχνολογιών» προϋπολογισμού  δαπάνης 191.449€, κατά 1.465,11 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους                    

Κ.Α. εξόδου 61-7341.0008 έως 61-7341.0013 (219,44+277,56+130,60+486+127,50+224,01). 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 61-7341.0008 και τίτλο «Ψηφιακές συσκευές εκθεσιακών και διοικητικών χώρων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 27.099 €, κατά 219,44 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του τμ. προμηθειών, λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 

1328.0101 

2. Κ.Α. 61-7341.0009 και τίτλο «Ειδικές κατασκευές και εφαρμογές πληροφορικής εκθεσιακού 

σκηνικού» προϋπολογισμού δαπάνης 34.156 €, κατά 277,56 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών, λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή 

εσόδου στον Κ.Α. 1328.0101 

3. Κ.Α. 61-7341.0010 και τίτλο «Εξοπλισμός λειτουργικών χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 16.163€, 

κατά 130,60 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών, 

λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0101 

4. Κ.Α. 61-7341.0011 και τίτλο «Προθήκες μόνιμης έκθεσης και infopoints» προϋπολογισμού δαπάνης 

59.840€, κατά 486 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

προμηθειών, λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0101 

5. Κ.Α. 61-7341.0012 και τίτλο «Σύστημα παρακολούθησης και πυροπροστασίας» προϋπολογισμού 

δαπάνης 6.568€, κατά 127,50 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

προμηθειών, λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0101 

6. Κ.Α. 61-7341.0013 και τίτλο «Φωτισμός και ήχος εκθεσιακού σκηνικού» προϋπολογισμού δαπάνης 

27.623€, κατά 224,01 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

προμηθειών, λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0101 

7. Κ.Α. 61-7341.0014 και τίτλο «Προμήθεια επίπλων για το κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

και δημοτικής βιβλιοθήκης ΤΚ Σορωνής» προϋπολογισμού δαπάνης 9.800€, κατά 64,20 € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών, λόγω αύξησης 

Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0026 

8. Κ.Α. 61-7341.0015 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το κέντρο πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ Σορωνής» προϋπολογισμού δαπάνης 5.100€, κατά 

8,80 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών, λόγω 

αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0026 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  516.625,34€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, παραμένει 

αμετάβλητο 

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



17 

 

 

ΕΣΟΔΑ 221.442.785,73 

ΕΞΟΔΑ 220.926.160,39 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 516.625,34 

 

 

ΘΕΜΑ 5o                                                                           Απόφ. Αρ. 384/2017 (Α.Δ.Α: 61Χ5Ω1Ρ-ΘΘΞ) 

Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης Συνοπτικού διαγωνισμού για την  Παροχή 

Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης για το έργο « MOTIVATE - Promoting 

citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities 

with Seasonal Demand» και για τον ανοικτό διαγωνισμό «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» και 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 
 

(Εισήγηση Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/50153/29-06-2017) 

 

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

Υπηρεσιών,  τμήματος προμηθειών  με αρ. πρωτ. 2/50153/29-06-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 O Δήμος συμμετέχει στο έργο  ΜΟΤΙVATE που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ιnterreg-MED. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι ακόλουθοι 

διαγωνισμοί: 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την: 

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης για το έργο«MOTIVATE - Promoting citizens’ 

active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand» 

Ανοικτός διαγωνισμός με τίτλο : 

TMHMA 1: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 

TMHMA 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

Το τμήμα προμηθειών έχοντας υπόψη: 

Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011  

Την απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21508/ 4-11-2011(ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011). 

Τον Ν.4412/2016 άρθρο 221.  

Το άρθρο 72 του Ν.3852 (Νόμος Καλλικράτη) που αναφέρει την Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδια για 

τον ορισμό όλων των επιτροπών διαγωνισμών (εκτός των επιτροπών παραλαβής όπου συνεχίζει να είναι 

το ΔΣ). 

Το γεγονός ότι η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τρία μέλη. 

Εισηγούμαστε για τα παρακάτω έργα: 

1.« Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης για το έργο«MOTIVATE - Promoting 

citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal 

Demand». 

 2.«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». 

τον ορισμό μελών επιτροπής αξιολόγησης ως εξής: 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Πανά Χρήστο 

Παρσωτάκη Κωνσταντίνο 

Αρνά Ευφημία 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Καστανάκη Βασίλειο 

Αφαντενό Νικόλαο 

Κακά Ευαγγελία 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Σάββα Διακοσταματίου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

 Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011  

 Την απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21508/ 4-11-2011(ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011). 

 Τον Ν.4412/2016 άρθρο 221.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Ορίζει τα μέλη επιτροπής αξιολόγησης των διαγωνισμών για τα έργα: 

1.« Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης για το έργο «MOTIVATE - Promoting 

citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal 

Demand». 

2.«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». 

ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Πανά Χρήστο 

Παρσωτάκη Κωνσταντίνο 

Αρνά Ευφημία 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Καστανάκη Βασίλειο 

Αφαντενό Νικόλαο 

Κακά Ευαγγελία 

 

 

ΘΕΜΑ 6o                                                                          Απόφ. Αρ. 385/2017 (Α.Δ.Α: Ω49ΖΩ1Ρ-0ΓΕ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την κατακύρωση 

προσωρινού μειοδότη της προμήθειας «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» έτους 2017 
 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/47946/22-06-2017)   
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Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών,  τμήματος προμηθειών  με αρ. πρωτ. 2/47946/22-06-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτύπωση – 

βιβλιοδέτηση πρακτικών, κτλ, Δ.Ε. Ρόδου, έτους 2017 (Κ.Α. 10-6615.0001.0001)». 

 Στη Ρόδο στις 19 Ιουνίου 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 για την «εκτύπωση – βιβλιοδέτηση πρακτικών, κτλ, Δ.Ε. Ρόδου (Κ.Α. 10-

6615.0001.0001)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.000,00 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και 

εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 277/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 

1663/2017 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση σε μια τοπική εφημερίδα, αναρτήθηκε 

στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 02/06/2017 με την περίληψη του 

διαγωνισμού 2/41592/2017. 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. 01/2017, 277/2017). 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 19/06/2017, απέστειλαν εγκαίρως προσφορές οι κάτωθι εταιρείες: 

CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON. IKE 

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΗΛΙΑΔΗΣ 

ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ με δ.τ. «UNIVERSITY PRESS» 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα αποσφράγισης των προσφορών και ώρα 9:00 στις 19/06/2017, η 

επιτροπή διαγωνισμού ξεκίνησε το άνοιγμα και τον έλεγχο των φακέλων προσφοράς των 

διαγωνιζομένων εταιρειών όπου και διαπίστωσε τα κάτωθι: 

CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON. IKE 

Είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη: 

 Α)   Υπεύθυνες Δηλώσεις, για την προσκόμιση πιστοποιητικού επιμελητηρίου, απόσπασμα ποινικού 

μητρώου, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 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 δεν εμπίπτει σε καμιά περίπτωση που αναφέρεται στα άρθρα 73,74 

του ν. 4412/2016, την αποδοχή των όρων της διακήρυξης, και των τοπικών συνθηκών. 

 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. 

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη: 

 Α)   Υπεύθυνες Δηλώσεις, για την προσκόμιση πιστοποιητικού επιμελητηρίου, απόσπασμα ποινικού 

μητρώου, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 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 δεν εμπίπτει σε καμιά περίπτωση που αναφέρεται στα άρθρα 73,74 

του ν. 4412/2016, την αποδοχή των όρων της διακήρυξης, και των τοπικών συνθηκών. 

 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. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΗΛΙΑΔΗΣ 

Είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη: 

 Α)   Υπεύθυνες Δηλώσεις, για την προσκόμιση πιστοποιητικού επιμελητηρίου, απόσπασμα ποινικού 

μητρώου, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 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 δεν εμπίπτει σε καμιά περίπτωση που αναφέρεται στα άρθρα 73,74 

του ν. 4412/2016, την αποδοχή των όρων της διακήρυξης, και των τοπικών συνθηκών. 

 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. 
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ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ με δ.τ. «UNIVERSITY PRESS» 

Είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη: 

 Α)   Υπεύθυνες Δηλώσεις, για την προσκόμιση πιστοποιητικού επιμελητηρίου, απόσπασμα ποινικού 

μητρώου, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 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 δεν εμπίπτει σε καμιά περίπτωση που αναφέρεται στα άρθρα 73,74 

του ν. 4412/2016, την αποδοχή των όρων της διακήρυξης, και των τοπικών συνθηκών. 

 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 οι ανωτέρω εταιρείες προκρίθηκαν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού  δηλαδή το 

άνοιγμα των  τεχνικών προσφορών το οποίο έγινε στις 10:15 στις 19/06/2017 όπου και διαπιστώθηκε ότι: 

Η εταιρεία CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON. IKΕ κατέθεσε προσφορά μόνο 

για την ομάδα 3. 

Η εταιρεία ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κατέθεσε προσφορά μόνο για την ομάδα 3.  

Η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΗΛΙΑΔΗΣ κατέθεσε προσφορά για τις ομάδες 1 και 3. 

Η εταιρεία ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε προσφορά για όλες τις ομάδες (1-2-3). 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνιζομένων κάλυπταν πλήρως τις προδιαγραφές που τέθηκαν στην 

διακήρυξη κι επομένως περνάνε στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που είναι το άνοιγμα 

των οικονομικών προσφορών. Στις 12:50 μ.μ. η επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους των οικονομικών 

προσφορών όπου κατέληξε στα κάτωθι: 

 

Επωνυμία 

 

Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 

CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY 

PRODUCTS MON. IKΕ 

- - 3.360,00 

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - - 1.658,70 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΗΛΙΑΔΗΣ 1.896,00  2.304,00 

ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   1.872,00 14.380,00 4.500,00 

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

Να γίνουν δεκτές οι οικονομικές προσφορές επειδή οι ανωτέρω προσφορές δεν παρουσιάζουν  σοβαρές 

αποκλίσεις από τις τιμές της μελέτης η οποία συντάχθηκε με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για 

παρόμοια είδη. Επιπλέον η επιτροπή έλαβε υπόψη της την τιμή από σχετικές συμβάσεις της εταιρείας 

ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ με το Δήμο σε παλαιότερα έτη για παρόμοια είδη και διαπίστωσε ότι η 

προσφορά της εταιρείας είναι συμφέρουσα ( Καρποδίνης συμβ. 2/12318).  

Να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα για την ομάδα (1) «ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ/ΑΡΧΕΙΩΝ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και για την ομάδα (2) «ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΦΕΚ-

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΣ, ΟΕ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΚΛΠ» στην εταιρεία 

ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ με δ.τ. «UNIVERSITY PRESS» ως προσωρινό μειοδότη, με τιμή συνολικά 

16.252,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24%  20.152,48€. 

Να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα για την ομάδα (3) «ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ» στην εταιρεία 

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ως προσωρινό μειοδότη, με τιμή συνολικά 1.658,70€ ήτοι με 

ΦΠΑ 24%  2.056,79€». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 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. 

 Τον προϋπολογισμό του έτους 2017 στον κωδικό 10/6615.0001.0001, σαν «προμήθεια 

εκτυπώσεων-εκδόσεων-βιβλιοδετήσεων». 

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια. 

 Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 

 Την απόφαση 811/2017 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

 Τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

προσωρινού μειοδότη, για την εκτύπωση – βιβλιοδέτηση πρακτικών κτλ, Δ.Ε. Ρόδου 

2. Γίνονται δεκτές οι οικονομικές προσφορές επειδή   δεν παρουσιάζουν  σοβαρές αποκλίσεις από 

τις τιμές της μελέτης η οποία συντάχθηκε με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη. 

Επιπλέον η επιτροπή έλαβε υπόψη της την τιμή από σχετικές συμβάσεις της εταιρείας 

ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ με το Δήμο σε παλαιότερα έτη για παρόμοια είδη και διαπίστωσε ότι 

η προσφορά της εταιρείας είναι συμφέρουσα ( Καρποδίνης συμβ. 2/12318).  

3. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα για την ομάδα (1) «ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ/ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και για την ομάδα (2) 

«ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΦΕΚ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΣ, ΟΕ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ, 

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΚΛΠ» στην εταιρεία ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ με δ.τ. 

«UNIVERSITY PRESS» ως προσωρινό μειοδότη, με τιμή συνολικά 16.252,00€ ήτοι με ΦΠΑ 

24%  20.152,48€. 

4. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα για την ομάδα (3) «ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ»    στην εταιρεία 

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ως προσωρινό μειοδότη,                                                           

με τιμή συνολικά 1.658,70€ ήτοι με ΦΠΑ 24%  2.056,79€». 

 

 
 

ΘΕΜΑ 7o                                                                              Απόφ. Αρ. 386/2017 (Α.Δ.Α: 661ΚΩ1Ρ-7Λ1) 

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή Ανοικτού Διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων δομών του Δήμου και του Δημοτικού 

Οργανισμού Πρόνοιας» έτους 2017 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/51236/30-06-2017) 

 

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

Υπηρεσιών,  τμήματος προμηθειών  με αρ. πρωτ. 2/51236/30-06-2017 η οποία έχει ως θέμα: 

 

“ΘΕΜΑ: κατάρτιση όρων και έγκριση μελέτης για τη διεξαγωγή ανοικτού διεθούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων δομών του Δήμου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας”   

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
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 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Την εισήγηση του τμήματος προμηθειών με αριθμ. 2/51236/30-6-2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους για τη διεξαγωγή ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για «προμήθεια τροφίμων δομών του Δήμου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας 

έτους 2017» ως εξής: 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠ΄ ΟΨΙΝ 

Τις διατάξεις   

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

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 

διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις” 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

 Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων » 

 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  
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καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Την απόφαση 504 /2017 του Δ.Σ. του Δήμου σύμφωνα με την οποία ενέκρινε τη δαπάνη για τη 

προμήθεια τροφίμων  του Δήμου Ρόδου, τις αποφάσεις των νομικών προσώπων του Δήμου και 

τη διενέργεια με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων του Δήμου Ρόδου και 

των νομικών προσώπων του Δήμου. 

 Την απόφαση ……./2017 της οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της μελέτης  και κατάρτιση 

των όρων της διακήρυξης  

 Την απόφαση  δημάρχου με αριθμό 2640/2017 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

 Το προϋπολογισμό του Δήμου και των νομικών προσώπων για το 2017 

 Τις αποφάσεις αναλήψεις υποχρεώσεις του Δήμου και των Νομικών προσώπων  

 Την απόφαση 33/2017 του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας του Δήμου Ρόδου (ΔΟΠ)  

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις δομεσ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (δοπ) ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΜΕ τους ΕΞΗΣ ΟΡΟΥΣ: 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Πόλη ΡΟΔΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 85100 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR421 

Τηλέφωνο 22410-35445 

Φαξ 22410-39780 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  mkanakas@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΚΑΝΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.rhodes.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο Δήμος Ρόδου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση Υποτομέας ΟΤΑ 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Δημοτικές Υπηρεσίες. 

Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης 

Η παρούσα προμήθεια αφορά το Δήμο Ρόδου  και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου και αναλυτικότερα το 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΔΟΠ)   

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.rhodes.gr  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης θα γίνει από ιδίους πόρους τόσο για το Δήμο Ρόδου όσο και 

για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου . 

Η δαπάνη για το Δήμο Ρόδου   βαρύνει τους κάτωθι  Κ.Α. : 15-6481.0001, 15-6681.0007,60-7341.0008 

όπου υπάρχει σχετική πίστωση ποσών 75.000,00 € , 5.000,00 €, 5000,00 € αντίστοιχα του 

προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου  έτους 2017 και 135.000,00€, 5.000,00€, 5.000,00€ για το 2018  και 

έχουν γίνει οι σχετικές πολυετείς αναλήψεις υποχρέωσης.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η δαπάνη για το Δημοτικό Πρόνοιας  (Δ.Ο.Π.) βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού 2017 με  Κ.Α.15-

6481.001. και 15-6481.002 όπου υπάρχει σχετική πίστωση 28.000,00 € και 145.000,00 € αντίστοιχα και 

έχουν γίνει οι σχετικές αναλήψεις υποχρέωσης. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι : 

Προμήθεια Τροφίμων παιδικών σταθμών (ειδη παντοπωλείου , είδη κρεοπωλείου, είδη αρτοποιειου, είδη 

ελαιολάδου, είδη οπωροπωλείου) του Δήμου Ρόδου.  

Προμήθεια τροφίμων ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ και Ξενώνα κακοποιημένων (είδη παντοπωλείου, είδη 

κρεοπωλείου, είδη αρτοποιειου, είδη ελαιολάδου, είδη οπωροπωλείου) 

Προμήθεια Τροφίμων παιδικών σταθμών του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας ΔΟΠ (ειδη 

παντοπωλείου , είδη κρεοπωλείου, είδη αρτοποιειου, είδη ελαιολάδου, είδη οπωροπωλείου) του Δήμου 

Ρόδου.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 15000000-8,15100000-9,15811000-6,15621000-7, 15411110-6, 03221200-8. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι ομάδες : 

ΟΜΑΔΑ 1 : << ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ>> , εκτιμώμενης αξίας 

51.176,90 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 2  : << ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ >>, εκτιμώμενης αξίας 

29.818,50 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 3 : << ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ >>, εκτιμώμενης αξίας 

27.128,38 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 3Α : << ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ >>, εκτιμώμενης αξίας 

12.873,40 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 4:  <<<ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ   >>: , εκτιμώμενης αξίας 

9.686,15 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 5: << ΕΙΔΗ ΛΑΔΙΟΥ (ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ>>   

εκτιμώμενης αξίας 654,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 6 << ΕΙΔΗ ΛΑΔΙΟΥ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ>>   εκτιμώμενης 

αξίας 4.922,10€ πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 7Α <<ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ>>   εκτιμώμενης αξίας 

34.161,45 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 7Β <<ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ>>   εκτιμώμενης αξίας 

3.603,72 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 8 << ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ>> 

εκτιμώμενης αξίας 2.842,92€ πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 9 << ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ>> 

εκτιμώμενης αξίας 3.389,30 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 10Α << ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

>>εκτιμώμενης αξίας 1.535,10 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 10Β << ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

>>εκτιμώμενης αξίας 1.427,40 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 11 << ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ>> 

εκτιμώμενης αξίας 400,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 12<<ΕΙΔΗ ΛΑΔΙΟΥ(ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ) ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ>>εκτιμώμενης αξίας 119,90 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 13 << ΕΙΔΗ ΛΑΔΙΟΥ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ) ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ>> εκτιμώμενης αξίας 382,83 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 14Α << ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ>> 

εκτιμώμενης αξίας 2.300,90 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 14Β << ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ>> 

εκτιμώμενης αξίας 234,80 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 15 : << ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ  ΔΟΠ>> , 

εκτιμώμενης αξίας 55.690,80 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 16  : << ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ  >>, 

εκτιμώμενης αξίας 1.072,40 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 17Α : << ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ  >>, 

εκτιμώμενης αξίας 23.084,40 € πλέον ΦΠΑ 13% 
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ΟΜΑΔΑ 17Β : << ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ  >>, 

εκτιμώμενης αξίας 5.559,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 18:  <<<ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΔΟΠ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ  >>: , 

εκτιμώμενης αξίας 25.750,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 19   <<<ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΔΟΠ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ  >>  

εκτιμώμενης αξίας   850,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 20: << ΕΙΔΗ ΛΑΔΙΟΥ (ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ, ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ και 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ  ΔΟΠ>>   εκτιμώμενης αξίας 1.534,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 21 << ΕΙΔΗ ΛΑΔΙΟΥ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ  ΔΟΠ>>   

εκτιμώμενης αξίας 3.986,40€ πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 22 Α<<ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ  ΔΟΠ> >   

εκτιμώμενης αξίας 29.734,38 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 22 Β<<ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ και ΣΥΣΣΙΤΙΟ  ΔΟΠ> >   

εκτιμώμενης αξίας 5.380,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 

 

 Προσφορές υποβάλλονται για όλές τις  ομάδες  ή για μία μόνο ομάδα με την απαραίτητη προϋπόθεση να 

περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και οι ποσότητες των υλικών  της ομάδας. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα επτά χιλιαδών 

πεντακόσια εικοσι έξι ευρώ και εικοσι ένα λεπτά (387.526,21 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13 % 

και 24% εκ των οποίων (214.661,17 €) διακόσιες δεκατέσσερις   χιλιάδες εξακόσια εξήντα ένα ευρώ  και 

δέκα επτά λεπτά  για το Δήμο Ρόδου,  (172.865,04 €) εκατόν εβδομήντα δύο   χιλιάδες  οκτακόσια 

εξήντα πέντε ευρώ και τέσσερα λεπτά  για το Δημοτικό Οργανισμό  Πρόνοιας (ΔΟΠ) 

Η διάρκεια για όλες τις  συμβάσεις  ορίζεται  για ένα χρόνο μετά την υπογραφή τους.  

Για όλες τις συμβάσεις μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων δύναται να παραταθεί 

έως έξι  (6) το πολύ  μήνες προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου και των Νομικών 

προσώπων  χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και ποσότητας.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

Βάσει τιμής για τις ομάδες 3Α, 6, 7Α, 10Α, 13,14Α,  17Α, 21 και 22Α (χαμηλότερη τιμή) θεωρείται το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος 

Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου  

Βάσει τιμής  για τα τη (χαμηλότερη τιμή) για τις υπόλοιπες ομάδες  στο σύνολο των ειδών της  κάθε 

ομάδας,  όπως αναφέρονται στη μελέτη του διαγωνισμού  και στο παράρτημα Ι 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013», 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 

λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 το Ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση 

της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) 

και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν 
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με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 

2007 (L335)»,   

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

Την απόφαση 504 /2017 του Δ.Σ. του Δήμου σύμφωνα με την οποία ενέκρινε τη δαπάνη για τη 

προμήθεια τροφίμων για τις δομές  του Δήμου Ρόδου, την αποφάσή  του ΔΟΠ και τη διενέργεια με 

ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων του Δήμου Ρόδου και των νομικών προσώπων 

του Δήμου. 

Την απόφαση …../2017 της οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της μελέτης  και κατάρτιση των όρων 

της διακήρυξης  

Την απόφαση  δημάρχου με αριθμό 811/2017 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

Το προϋπολογισμό του Δήμου και των νομικών προσώπων για το 2017 

Τις αποφάσεις αναλήψεων υποχρέωσης του Δήμου και των Νομικών προσώπων  

Την απόφαση 33/20-06-2017  του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ……./……../2017 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 

άνω συστήματος, την ……..η του μηνος …………. 2017 ημέρα ……….. και ώρα 15:00.μ.μ. 

 1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις ……/…/2017 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : ………. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα 

με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

Σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες 

Σε μια τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα 

Σε δυο οικονομικές πανελλήνιας κυκλοφορίας  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL) :   www.rhodes.gr  στην διαδρομή: προκηρύξεις ► διαγωνισμοί έργων και προμηθειών ► 

προμήθεια Τροφίμων στις ……/……../2017 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των αρχικών και επαναληπτικών  δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: Τον ανάδοχο 

της προμήθειας  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α)τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους  

β)δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ)λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

η με αρ. ΠΡΩΤ.  ή ΑΡ. ΑΠΟΦ. ….. Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ . ………………) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής  

         το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο  δέκα 10 ημέρες 

πριν την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το αργότερο 6 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 

των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 

είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται.  

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


28 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία (τεχνικά κ.λ.π.)  συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

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 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

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. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. 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. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των υλικών (τμήμα ή υποτμήμα)  η 

εγγυητική θα αφορά το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα προσφερόμενα τμήματα ή 

υποτμήματα.  Θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα τμήματα ή υποτμήματα που αφορά η εγγυητική  

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 

σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή το 

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 
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προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 

τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υπόδειγμα της εγγυητικής συμμετοχής και καλής εκτέλεσης παρέχονται στο παράρτημα ΙV. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό 

2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού που ανέρχεται στο ποσό των (6.785,98) έξι χιλιάδων επτακοσίων 

ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών, ισχύουσα ένα μήνα μετά  την ισχύ της προσφοράς. (Οι 

προσφορές ισχύουν μέχρι 31/12/2017) 

Σε περίπτωση προσφοράς για μία ομάδα ή περισσότερες  η εγγυητική θα αφορά το 2% του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού για τις  προσφερόμενές ομάδες οι οποίες  θα αναφέρονται στην εγγυητική και στο 

φάκελο δικαιολογητικών θα προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει αναλυτικά τις  ομάδες   

για τα οποία δίδεται προσφορά. 

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. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 31/01/2018, αλλιώς 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. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών, και   

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.8 , δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 

ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς 

και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά 

κατ’ ελάχιστον στους 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. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. 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 όταν 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 οικονομικός φορέας, 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.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρω 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν 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. 
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 (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 του οικονομικού 

φορέα 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 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 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 από τη παρούσα,  

(η) εάν 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 έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 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 (αυτoκάθαρση). 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, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, 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. 

2.2.3.6. 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. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο 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 της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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, απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο.   

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
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να δηλώνουν  τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των (3) τριών 

τελευταίων ετών  

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται.  

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6,  της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του 

ν.1599/1986. Το ΕΕΕΣ1 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με 

τις οδηγίες  2  

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6 κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.6). 

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 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 

από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

                                                 

1Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, 

Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές 
δηλώσεις.  

2Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  οδηγίες για την 

ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές 

από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 

συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 

ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει από την 

υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να προσκομίσει στην οποία θα αναγράφεται ο οργανισμός κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης στον οποίο οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3 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. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 ένορκη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του 

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 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 που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 

ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν συμβάσεις παρόμοιων προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των (3) τριών 

τελευταίων ετών με άλλους φορείς του Δημοσίου και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης – παραλαβής των 

συμβάσεων ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης – παραλαβής από φορείς του ιδιωτικού τομέα.  

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 

Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 
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Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις 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.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής: 

Α)Για τις ομάδες 3Α, 6, 7Α, 10Α, 13,14Α,  17Α, 21 και 22Α  (χαμηλότερη τιμή) θεωρείται το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το νομό Δωδεκανήσου. 

Β)Για τις υπόλοιπες ομάδες   τη (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος , όπως 

αναφέρονται στη μελέτη του διαγωνισμού  και στο παράρτημα Ι 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ (τεχνικές 

προδιαγραφές)της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα 

ή υποτμήμα όπως περιγράφονται  στο παράρτημα Ι 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 

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. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής 

Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 
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2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα 

της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16 . 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. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4.Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 

που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 

από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται 

στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ.  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 

αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www:promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης  
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Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς και συνιστά προκαταρκτική απόδειξη 

προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας 

ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων  2.2.3 έως 2.2.6 

και  πληροί τα κριτήρια επιλογής της παρούσας Προκήρυξης. Το Ε.Ε.Ε.Σ. υπογράφεται ψηφιακά από τον 

φορέα που το εκδίδει, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της 

καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής. 

Το Ε.Ε.Ε.Σ. συμπληρώνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el. Επίσης παρέχονται πληροφορίες για την συμπλήρωση. 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο 

Ε.Ε.Ε.Σ σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 

χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την 

υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και 

αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 

Σημειώνεται το εξής: 

Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η 

εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, 

εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της 

εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η 

λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου. 

Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική 

υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd) να δημιουργούν 

το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και 

αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε 

μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό. 

Ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

Εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επικαλείται τη δάνεια εμπειρία άλλων οικονομικών φορέων 

για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και από αυτούς και υποβάλλεται 

από τον οικονομικό φορέα. 

Εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, 

τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους. 

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο, επί Εταιρειών Περιορισμένης 

Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο 

ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς, επί  Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

Εταιρείας (δηλ. από Φυσικό Πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει 

την Εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. 

  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και συντάσσεται σύμφωνα με το παράρτημα IV της 

παρούσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του 

Παραρτήματος ΙΙ. της Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με 

τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα 

.επίσης η διακήρυξη και όλα τα παραρτήματα θα διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.rhodes.gr 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 

βάσει τιμή όπως ορίζεται κατωτέρω και  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III (υπόδειγμα 

οικονομικής προσφοράς) της διακήρυξης:  

Το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς βρίσκεται στο υπόδειγμα ΙΙΙ της παρούσης και  θα διατίθενται 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rhodes.gr 

[Α. Τιμές 

 

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ] 

για τις ομάδες που κριτήριο ανάθεσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης , στην οικονομική 

προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη 

μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσής τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών 

του του τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου  

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να 

αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω 

ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3) 

δεκαδικά ψηφία αριθμό, που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν 

από την ως κάτω τιμή αναφοράς 

Τιμές Αναφοράς ενδεκτικες για ένα υλικό από κάθε ομάδα  για σύγκριση των προσφορών :  

Τιμή αναφοράς  κρέας μόσχου άνευ οστών νωπό  : = 9,03 

Τιμή αναφοράς  αραβοσιτέλαιου : = 10,90 

Τιμή αναφοράς Αγγούρια : = 0,58 

Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από 

τη Διακήρυξη 5% για το κρέας μόσχου άνευ οστών νωπό    . Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 

οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 8,58  η οποία προκύπτει 

ως εξής: 

9,03 - (9,03*0,05)= 8,578 

Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης η προσφορά δεν θα γίνει δεκτή. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 

οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  

αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος IV που 

επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται οι προσφορές στις οποίες: α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της  ομάδας της προκήρυξης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται 

στο ΜEΡΟΣ Β του Παραρτήματος I της παρούσας διακήρυξης δ) σε περίπτωση μη υποβολής προσφοράς 

για ένα ή περισσότερα υλικά για μία ομάδα όπως περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β του Παραρτήματος I 

Για τις υπόλοπες ομάδες που δεν εμπίπτουν στο ποσοστό έκπτωση  : η τιμή του προς προμήθεια υλικού 

δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα υλικού και η κατακύρωση θα γίνει στη χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο 

του τμήματος. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς μέχρι 31/12/2017. 

 Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

http://www.rhodes.gr/
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

 Ο Δήμος  με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 

κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς), 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών) 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές και 

στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 

φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα 

εξής στάδια: 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 4 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών ήτοι την ……..η του μηνός 

…………….. 2017 και ώρα11:00 π.μ  

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία  και ώρα 

που θα ορίσει  Ο Δήμος 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία 

και ώρα που θα ορίσει  Ο Δήμος  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Ο Δήμος  μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα 

ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 

προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 
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α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 

του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της παρούσης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α΄ και β΄ στάδια 

μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 

που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 

ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής  του Δήμου Ρόδου , η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ3.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της 

παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι ημερών (20) ημερών 4 από 

την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.6  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 

και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 

ότι δεν έχουν προσκομισθεί 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, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

                                                 
3Βλ. παρ. 4 του άρθρου 100 και πρβλ άρθρο 70 του ν. 4412/2016 

4Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 103 του ν. 4412/2016). 

Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών μέσων' η Α.Α. δύναται, αν στις ειδικές 

διατάξεις που διέπουν την έκδοση των δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με τη διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα, σε σχέση με την ημερομηνία της πρόσκλησης, εντός του οποίου θα πρέπει να εκδίδονται πχ. ενός μηνός 
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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, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση 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.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

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

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 

επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  

Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση 

μικρότερης ποσότητας σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016. Για κατακύρωση μέρους της 

ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 

προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 

την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 

του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 

έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 [3.4] Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία [Συμβάσεις άνω των ορίων] 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει 

ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά 

παράβαση της νομοθεσίας της ευρωπαική ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας υποχρεόυται πριν από 
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την υποβολή των προβλεπόμενων ένδικών βοηθημάτων να ασκήσει προδοικαστική προσφυγή ενώπιον 

της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παραληψή της αναθέτουσας αρχής. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προυπόθεση για την άσκηση ένδικών μέσων.  

Οι προθεσμίες άσκησης της προδικαστικής προσφυγής είναι όπως περιγράφονται στο άρθρο 361 του Ν. 

4412/2016. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 

345 έως 374) του ν. 4412/2016 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

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 ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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 εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται  στο σύνολό της ή  αποδεσμεύεται  τμηματικά, κατά το ποσό 

που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η επιστροφή της  ως άνω εγγύησης  γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και 

του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Η διάρκεια για όλες τις  συμβάσεις  ορίζεται  για ένα (1) χρόνο από την υπογραφή τους. 

Για όλες τις συμβάσεις μετά από σύμφωνη γνώμη και τον δύο συμβαλλομένων δύναται να παραταθεί έως 

έξι   (6) το πολύ  μήνες προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου και των Νομικών 

προσώπων  χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και ποσότητας.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
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υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.7.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 

του ν. 4412/2016.  

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων των  

υλικών. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 

και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ)κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της ΑΕΠΠ Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% για όλα τα είδη επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
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συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο .6 της παρούσας 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), 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. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες 

του Δήμου και των Νομικών του προσώπων. 

 Ο χρόνος παράδοσης δε μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υλικά τις τρεις  (3) εργάσιμες ημέρες από την 

ημερομηνία της παραγγελίας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 

4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 

εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 

της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
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6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/165  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα V της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). 

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 

επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικό- 

παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 

208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

 

6.2.2. Η παράδοση των ποσοτήτων για τι δομές του Δήμου θα γίνεται ως εξής : 

Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών και η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται τμηματικά , 

περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα στα μέρη που θα υποδεικνύονται από την Διεύθυνση 

Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης και ανάλογα με τις ανάγκες των Δημοτικών 

Παιδικών Σταθμών. 

Η μεταφορά και παράδοση των τροφίμων θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή 

μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία, τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και 

απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 

στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: όπως αναφέρεται στο 6.1. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα. η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

                                                 

5Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή 

πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα 

τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς 

ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 

οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
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ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων.6 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 

με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α. 

Προμήθεια Προμήθεια Τροφίμων παιδικών σταθμών (ειδη παντοπωλείου , είδη κρεοπωλείου, είδη 

αρτοποιειου, είδη ελαιολάδου, είδη οπωροπωλείου) του Δήμου Ρόδου.  

Προμήθεια τροφίμων ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ και Ξενώνα κακοποιημένων (είδη παντοπωλείου , είδη 

κρεοπωλείου, είδη αρτοποιειου, είδη ελαιολάδου, είδη οπωροπωλείου) 

Προμήθεια Τροφίμων παιδικών σταθμών του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας ΔΟΠ (ειδη 

παντοπωλείου , είδη κρεοπωλείου, είδη αρτοποιειου, είδη ελαιολάδου, είδη οπωροπωλείου) του Δήμου 

Ρόδου.  

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους τόσο για το Δήμο Ρόδου όσο και για τα νομικά πρόσωπα 

του Δήμου 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός του Δήμου Ρόδου και των νομικών προσώπων του Δήμου 

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 
Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις  κιλο 200 1,10 € 220,00 € 

2 Αλεύρι φαρίνα 500 gr τεμ 1400 0,90 € 1.260,00 € 

3 Αρακάς κατεψυγμένος 1 KG κιλο 700 1,90 € 1.330,00 € 

4 Αυγά 6άδα τεμ 1660 1,10 € 1.826,00 € 

5 Γάλα εβαπορέ 410 gr  τεμ 6501 0,90 € 5.850,90 € 

6 Κριθαράκι ψιλό 500 gr τεμ 1200 0,90 € 1.080,00 € 

7 

Μακαρονάκι κοφτό ψιλό 500 

gr  τεμ 2500 0,90 € 2.250,00 € 

8 

Μακαρόνια παστίτσιου 500 

gr  τεμ 600 1,40 € 840,00 € 

9 Ρύζι καρολίνα 500 gr τεμ 1000 1,40 € 1.400,00 € 

10 Ρύζι κίτρινο 500 gr τεμ 1600 1,65 € 2.640,00 € 

11 Σπανάκι κατεψυγμένο 1KG κιλό 400 1,80 € 720,00 € 

12 

Τυρί EDAM (σε φέτες 

500gr) ΤΕΜ τεμ 1700 6,45 € 10.965,00 € 

13 Τυρί REGATO κιλό 600 7,00 € 4.200,00 € 

                                                 

6Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία δεν έχει 

καταργηθεί. 
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14 Τυρί φέτα πρόβειο 1κιλό  τάπερ 900 7,40 € 6.660,00 € 

15 Φακές 500 gr τεμ 1000 1,30 € 1.300,00 € 

16 

Φασολάκια κατεψυγμένα 

1KG κιλό 650 1,90 € 1.235,00 € 

17 Φασόλια 500 gr τεμ 1000 1,40 € 1.400,00 € 

18 Ψάρι γλώσσα κιλό 1000 6,00 € 6.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 51.176,90 € 

ΦΠΑ 13% 6.653,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 57.829,90 € 

 

ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.24% 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλάτι 500γρ.   τεμ 806 0,45 € 362,70 € 

2 Αλουμινόχαρτο 100m *45 cm ΤΕΜ 40 8,50 € 340,00 € 

3 Βανίλια άρωμα σετ 5τεμ. πακέτο 451 0,50 € 225,50 € 

4 Βούτυρο 2kg  τεμ 400 5,70 € 2.280,00 € 

5 Γαρύφαλλο 100γρ.  τεμ 18 0,70 € 12,60 € 

6 Δημητριακά 1kg  τεμ 1.250 5,50 € 6.875,00 € 

7 Ζάχαρη άσπρη 1 kg  κιλό 800 1,10 € 880,00 € 

8 Ζάχαρη άχνη  400 gr ΤΕΜ 40 1,10 € 44,00 € 

9 Ζελέ 200γρ. διάφορες γεύσεις  τεμ 1.200 1,65 € 1.980,00 € 

10 Κακάο 125 gr τεμ 100 1,40 € 140,00 € 

11 Κανέλα τριμμένη 500 gr τεμ 20 4,00 € 80,00 € 

12 Κίμινο 500 gr τεμ 40 4,00 € 160,00 € 

13 Κόρν φλάουρ 1kg (χύμα) κιλό 60 1,00 € 60,00 € 

14 Κρέμες άνθος αραβοσίτου βανίλια 43 gr  τεμ 2.200 0,45 € 990,00 € 

15 Λαδόκολα  50 m  ΤΕΜ 20 4,90 € 98,00 € 

16 Μαρμελάδα 450 gr διάφορες γεύσεις  τεμ 690 2,30 € 1.587,00 € 

17 Μέλι ανθέων 900 gr τεμ 300 8,30 € 2.490,00 € 

18 Μεμβράνη 250 m * 45 cm ΤΕΜ 19 6,50 € 123,50 € 

19 Μοσχοκάρυδο 100grγρ. (τεμ.)  τεμ 18 0,90 € 16,20 € 

20 Μπαιΐκιν πάουντερ (συσκευασία 3 τμχ)  τεμ 300 0,45 € 135,00 € 

21 Μπισκότα Πτι Μπερ 250 gr τεμ 3.000 1,00 € 3.000,00 € 

22 Ξύδι 100% 400 gr τεμ 150 0,45 € 67,50 € 

23 Ξύδι 100% 5kg  τεμ 55 5,50 € 302,50 € 

24 Ξύδι Αναπλήρωσης 5lt  TEM 72 4,00 € 288,00 € 

25 Ξύλα κανέλλας 100 gr τεμ 50 0,90 € 45,00 € 

26 Πιπέρι 500 gr τεμ 50 8,50 € 425,00 € 

27 Ρίγανη 500 gr τεμ 18 2,50 € 45,00 € 

28 Τοματάκι ψιλοκομμένο (κονκασέ) 3kg  τεμ 130 4,15 € 539,50 € 

29 Τοματάκι ψιλοκομμένο (κονκασέ) 400 gr τεμ 1.800 0,75 € 1.350,00 € 

30 Τοματοπολτός 800 gr τεμ 506 1,75 € 885,50 € 

31 Τοματοχυμός συμπυκνωμένος 500gr τεμ 1.340 0,65 € 871,00 € 

32 Χυμός 1lt ανάμεικτος  σε τετραπακ  τεμ 2.400 1,30 € 3.120,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 29.818,50 € 

ΦΠΑ 24% 7.156,44 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 36.974,94 € 
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ΟΜΑΔΑ 3Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

Α/

Α 
ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η  

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Κρέας μόσχου άνευ οστών (νουά) νωπό κιλό 1.096 9,03 € 9.896,88 € 

2 Κιμάς μόσχου καθαρός (νουά) κιλό 1.595 9,03 € 14.402,85 € 

3 Κιμάς χοιρινός (σπάλα χοιρινή) κιλό 695 4,07 € 2.828,65 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

   

27.128,38 

 

Φ.Π.Α.13% 

   

3.526,69 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

   

30.655,07 

 
     ΟΜΑΔΑ 3Β ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

Α/

Α 
ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η  

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Χοιρινo μπούτι άνευ οστών κιλό 690 4,42 € 3.049,80 € 

2 Κοτόπουλο νωπό ολόκληρο κιλό 2.995 3,28 € 9.823,60 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

   

12.873,40 

 

Φ.Π.Α.13% 

   

1.673,54 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

   

14.546,94 

 
  ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Άρτος τύπου 70% φρατζόλα 500γρ 11480 0,80 € 9.184,00 € 

2 Τσουρεκάκια τεμ.  913 0,55 € 502,15 € 

ΣΥΝΟΛΟ 9.686,15 € 

ΦΠΑ 13% 1.259,20 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ      10.945,35 € 

 
ΟΜΑΔΑ 5 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Αραβοσιτέλαιο 5lt τεμ. 60 10,90 € 654,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 654,00 € 

ΦΠΑ 24% 156,96 € 

ΣΥΝΟΛΟ 810,96 € 

 
 

 

 

 



48 

 

ΟΜΑΔΑ6 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Ελαιόλαδο 5lt τεμ. 270 18,23 € 4.922,10 € 

ΣΥΝΟΛΟ 4.922,10 € 

ΦΠΑ 13%        639,87 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5.561,97 € 

 
ΟΜΑΔΑ 7 Α ΕΙΔΗ ΟΠΟΡΩΠΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

Α/

Α 
ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ  

1 Αγγούρια τεμ. 2500 0,58 € 1.450,00 € 

2 Αχλάδια κιλό 1500 2,04 € 3.060,00 € 

3 Δεματικά τεμ. 1209 0,35 € 423,15 € 

4 Καρότα κιλό 800 1,37 € 1.096,00 € 

5 Κολοκυθάκια κιλό 500 2,10 € 1.050,00 € 

6 Κρεμμύδια ξερά κιλό 1100 0,66 € 726,00 € 

7 Λάχανο κιλό 2000 0,75 € 1.500,00 € 

8 Λεμόνια κιλό 1000 1,15 € 1.150,00 € 

9 Μανταρίνια κιλό 800 1,55 € 1.240,00 € 

10 Μαρούλια τεμ. 500 0,49 € 245,00 € 

11 Μελιτζάνες κιλό 200 2,04 € 408,00 € 

12 Μήλα στάρκιν κιλό 3000 1,48 € 4.440,00 € 

13 Μπανάνες κιλό 2700 1,60 € 4.320,00 € 

14 Κρεμμυδάκια χλωρά τεμ  100 0,35 € 35,00 € 

15 Ντομάτες κιλό 2800 1,64 € 4.592,00 € 

16 Πατάτες κιλό 8000 0,74 € 5.920,00 € 

17 Πιπεριές  κιλό 150 2,04 € 306,00 € 

18 Πορτοκάλια μέρλιν κιλό 1700 1,11 € 1.887,00 € 

19 Σκόρδα κιλό 65 4,82 € 313,30 € 

ΣΥΝΟΛΟ 34.161,45 € 

ΦΠΑ 13% 4.440,99 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 38.602,44 € 

 
ΟΜΑΔΑ 7Β ΕΙΔΗ ΟΠΟΡΩΠΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

Α/

Α 
ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ  

1 Καρπούζια κιλό 2732 0,71 € 1.939,72 € 

2 Πεπόνι κιλό 1300 1,28 € 1.664,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3.603,72 € 

ΦΠΑ 13% 468,48 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.072,20 € 

 
ΟΜΑΔΑ 8 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις  κιλο 56 1,10 € 61,60 € 

2 Αλεύρι φαρίνα 500 gr τεμ 87 0,90 € 78,30 € 

3 Αρακάς κατεψυγμένος 1 KG κιλο 0 1,90 € 0,00 € 
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4 Αυγά 6άδα τεμ 90 1,10 € 99,00 € 

5 Γάλα εβαπορέ 410 gr  τεμ 524 0,90 € 471,60 € 

6 Κριθαράκι ψιλό 500 gr τεμ 80 0,90 € 72,00 € 

7 Μακαρονάκι κοφτό ψιλό 500 gr  τεμ 40 0,90 € 36,00 € 

8 Μακαρόνια παστίτσιου 500 gr  τεμ 30 1,40 € 42,00 € 

9 Ρύζι καρολίνα 500 gr τεμ 60 1,40 € 84,00 € 

10 Ρύζι κίτρινο 500 gr τεμ 60 1,65 € 99,00 € 

11 Σπανάκι κατεψυγμένο 1KG κιλό 40 1,80 € 72,00 € 

12 Τυρί EDAM (σε φέτες 500gr) ΤΕΜ τεμ 72 6,45 € 464,40 € 

13 Τυρί REGATO κιλό 36 7,00 € 252,00 € 

14 Τυρί φέτα πρόβειο 1κιλό  τάπερ 20 7,40 € 148,00 € 

15 Φακές 500 gr τεμ 35 1,30 € 45,50 € 

16 Φασολάκια κατεψυγμένα 1KG κιλό 12 1,90 € 22,80 € 

17 Φασόλια 500 gr τεμ 40 1,40 € 56,00 € 

18 Ψάρι γλώσσα κιλό 0 6,00 € 0,00 € 

19 μακαρονια πενες 500γρ τεμ 50 0,80 € 40,00 € 

20 μακαρονια σπαγγετι 500γρ τεμ 50 0,80 € 40,00 € 

21 νερο εμφυαλωμενο 0,5λιτρα τεμ 2016 0,17 € 342,72 € 

22 πουρες 1 κιλο τεμ 25 4,00 € 100,00 € 

23 τυρι κασερι κιλο 24 9,00 € 216,00 € 

            

ΣΥΝΟΛΟ 2.842,92 € 

ΦΠΑ 13% 369,58 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.212,50 € 

 
ΟΜΑΔΑ 9 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλάτι 500γρ.   τεμ 22 0,45 € 9,90 € 

2 Αλουμινόχαρτο 100m *45 cm ΤΕΜ 10 8,50 € 85,00 € 

3 Βανίλια άρωμα σετ 5τεμ. πακέτο 56 0,50 € 28,00 € 

4 Βούτυρο 2kg  τεμ 27 5,70 € 153,90 € 

5 Γαρύφαλλο 100γρ.  τεμ 20 0,70 € 14,00 € 

6 Δημητριακά 1kg  τεμ 40 5,50 € 220,00 € 

7 Ζάχαρη άσπρη 1 kg  κιλό 100 1,10 € 110,00 € 

8 Ζάχαρη άχνη  400 gr ΤΕΜ 0 1,10 € 0,00 € 

9 Ζελέ 200γρ. διάφορες γεύσεις  τεμ 45 1,65 € 74,25 € 

10 Κακάο 125 gr τεμ 35 1,40 € 49,00 € 

11 Κανέλα τριμμένη 500 gr τεμ 10 4,00 € 40,00 € 

12 Κίμινο 500 gr τεμ 10 4,00 € 40,00 € 

13 Κόρν φλάουρ 1kg (χύμα) κιλό 10 1,00 € 10,00 € 

14 Κρέμες άνθος αραβοσίτου βανίλια 43 gr  τεμ 60 0,45 € 27,00 € 

15 Λαδόκολα  50 m  ΤΕΜ 7 4,90 € 34,30 € 

16 Μαρμελάδα 450 gr διάφορες γεύσεις  τεμ 35 2,30 € 80,50 € 

17 Μέλι ανθέων 900 gr τεμ 85 8,30 € 705,50 € 

18 Μεμβράνη 250 m * 45 cm ΤΕΜ 7 6,50 € 45,50 € 

19 Μοσχοκάρυδο 100grγρ. (τεμ.)  τεμ 8 0,90 € 7,20 € 

20 Μπαιΐκιν πάουντερ (συσκευασία 3 τμχ)  τεμ 15 0,45 € 6,75 € 

21 Μπισκότα Πτι Μπερ 250 gr τεμ 225 1,00 € 225,00 € 

22 Ξύδι 100% 5kg  τεμ 18 5,50 € 99,00 € 

23 Ξύλα κανέλλας 100 gr τεμ 10 0,90 € 9,00 € 

24 Πιπέρι 500 gr τεμ 8 8,50 € 68,00 € 

25 Ρίγανη 500 gr τεμ 5 2,50 € 12,50 € 

26 Τοματάκι ψιλοκομμένο (κονκασέ) 400 gr τεμ 70 0,75 € 52,50 € 
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27 Τοματοπολτός 800 gr τεμ 30 1,75 € 52,50 € 

28 Τοματοχυμός συμπυκνωμένος 500gr τεμ 30 0,65 € 19,50 € 

29 Χυμός 1lt ανάμεικτος  σε τετραπακ  τεμ 75 1,30 € 97,50 € 

30 αλουμινόχαρτο 30m  cm τεμ 10 1,80 € 18,00 € 

31 δαφνη 100γρ τεμ 10 1,80 € 18,00 € 

32 δυοσμοσ 100γρ   10 1,80 € 18,00 € 

33 καλαμακια 1000 τεμ πακέτο 1 3,50 € 3,50 € 

34 καφες ελληνικοσ 500γρ τεμ 30 6,50 € 195,00 € 

35 καφεσ στιγμιαιοσ 200γρ τεμ 75 6,00 € 450,00 € 

36 μαγθα μπυρας 8γρ τεμ 10 0,95 € 9,50 € 

37 ποτηρια πλαστικα 50 τεμ συσκ 5 1,00 € 5,00 € 

38 σοδα 30 γρ τεμ 28 0,25 € 7,00 € 

39 ταχινι χωρισ μελι 500γρ τεμ 24 3,00 € 72,00€ 

40 τσαι μαυρο φακελακι 100 τεμ κουτ 24 2,00 € 48,00 € 

41 φρυγανιες συκαλεωσ συσκ 4 τεμ τεμ 50 1,70 € 85,00 € 

42 χαμομυλι 100 τεμαχια κουτ 12 7,00 € 84,00 € 

            

            

ΣΥΝΟΛΟ 3.389,30 € 

ΦΠΑ 24% 813,43 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.202,73 € 

 
ΟΜΑΔΑ 10 Α 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Κρέας μόσχου άνευ οστών (νουά) 

νωπό κιλό 170 9,03 € 1.535,10 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.535,10 € 

ΦΠΑ 13% 199,56 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.734,66 € 

 
ΟΜΑΔΑ10 Β 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Χοιρινo μπούτι άνευ οστών κιλό 130 4,42 € 574,60 € 

2 Κοτόπουλο νωπό ολόκληρο κιλό 260 3,28 € 852,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.427,40 € 

ΦΠΑ 13% 185,56 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.612,96 € 

 
ΟΜΑΔΑ11 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 

Άρτος τύπου 70% 

φρατζολα 500γρ 500 0,80 € 400,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 400,00 € 

ΦΠΑ 13% 52,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
                       

452,00 € 
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ΟΜΑΔΑ 12 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Αραβοσιτέλαιο 5lt τεμ. 11 10,90 € 119,90 € 

ΣΥΝΟΛΟ 119,90 € 

ΦΠΑ 24% 28,78 € 

ΣΥΝΟΛΟ 148,68 € 

 
ΟΜΑΔΑ 13 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Ελαιόλαδο 5lt τεμ. 21 18,23 € 382,83 € 

ΣΥΝΟΛΟ 382,83 € 

ΦΠΑ 13% 49,77 € 

ΣΥΝΟΛΟ 432,60 € 

 
ΟΜΑΔΑ 14 Α 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ  

1 Αγγούρια τεμ. 164 0,58 € 95,12 € 

2 Αχλάδια κιλό 142 2,04 € 289,68 € 

3 Δεματικά τεμ. 50 0,35 € 17,50 € 

4 Καρότα κιλό 75 1,37 € 102,75 € 

5 Κολοκυθάκια κιλό 80 2,10 € 168,00 € 

6 Κρεμμύδια ξερά κιλό 130 0,66 € 85,80 € 

7 Λάχανο κιλό 30 0,75 € 22,50 € 

8 Λεμόνια κιλό 70 1,15 € 80,50 € 

9 Μανταρίνια κιλό 85 1,55 € 131,75 € 

10 Μαρούλια τεμ. 90 0,49 € 44,10 € 

11 Μελιτζάνες κιλό 70 2,04 € 142,80 € 

12 Μήλα στάρκιν κιλό 140 1,48 € 207,20 € 

13 Μπανάνες κιλό 198 1,60 € 316,80 € 

14 Κρεμμυδακια Χλωρά τεμ  50 0,35 € 17,50 € 

15 Ντομάτες κιλό 100 1,64 € 164,00 € 

16 Πατάτες κιλό 110 0,74 € 81,40 € 

17 Πιπεριές  κιλό 50 2,04 € 102,00 € 

18 Πορτοκάλια μέρλιν κιλό 100 1,11 € 111,00 € 

19 Σκόρδα κιλό 25 4,82 € 120,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.300,90 € 

ΦΠΑ 13% 299,12 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.600,02 € 

 
ΟΜΑΔΑ 14 Β 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ  

1 Καρπούζια κιλό 136 0,71 € 96,56 € 
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2 Πεπόνι κιλό 108 1,28 € 138,24 € 

ΣΥΝΟΛΟ 234,80 € 

ΦΠΑ 13% 30,52 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 265,32 € 

 
ΟΜΑΔΑ 15 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αγγουράκι τουρσί 5κιλ. τεμ 50 5,40 270,00 

2 Αλάτι 12,50κιλ. τεμ 60 10,50 630,00 

3 Αλάτι 500γρ τεμ 72 0,45 32,40 

4 Αλεύρι μαλακό για όλες τις 

χρήσεις χύμα 

κιλό 300 1,10 330,00 

5 Αλεύρι φαρίνα 500γρ. τεμ 216 0,90 194,40 

6 Ανάμεικτα λαχανικά 

κατεψυγμένα 

κιλό 300 2,20 660,00 

7 Αρακάς κατ. χύμα κιλό 488 2,20 1.056,00 

8 Αρακάς κατ.(συσκ.1kg) τεμ. 150 1,80 270.00 

9 Αυγά καρτέλα 30 τεμ. καρτ. 180  6,00 1.080,00 

10 Βούτυρο 2κιλ. τεμ 150 8,35 1.252,50 

11 Γάλα εβαπορέ 410γρ. τεμ 1.400 0,90 1.260,00 

12 Γαλοπούλα βραστή  κιλό  10 12,95 129,50 

13 Δάφνη 250γρ τεμ 10 2,40 24,00 

14 Δεντρολίβανο 500γρ τεμ 10 4,30 43,00 

15 Δημητριακά  1κιλ. τεμ 180 5,50 990,00 

16 Δυόσμος 500γρ. τεμ 30 3,20 96,00 

17 Ζάχαρη άσπρη 1κιλ. κιλό 300 1,10 330,00 

18 Ζελέ  200γρ.διαφορ.γεύσεις τεμ. 240 1,65 396,00 

19 Ζελεδάκια διάφορες γεύσεις  κιλό  8 7,95 63,60 

20 Ζυμαρικά αστεράκι 500γρ τεμ 240 0,90 216,00 

21 Ζωμός κότας  4κιλ. τεμ 12 32,00 384,00 

22 Θυμάρι 500γρ τεμ 10 5,30 53,00 

23 Κακάο 125γρ. τεμ 72 1,45 104,40 

24 Κανέλα σκόνη 500γρ τεμ 30 3,60 108,00 

25 Κορν φλάουρ 200γρ τεμ. 24 0,90 216,00 

26 Κορν φλάουρ χύμα κιλό 150 1,40 210,00 

27 Κρέμα άνθος αραβοσίτου 

βανίλια 43γρ. 

τεμ 240 0,45 108,00 

28 Κριθαράκι  μέτριο 500ρ τεμ 1.680 0,90 1.512,00 

29 Κύμινο 100γρ. τεμ 12 3,60 43,20 

30 Λευκό τυρί  κιλό 500 6,84 3.420,00 

31 Μαγειρικό λίπος(φυτίνη) 16κι τεμ 10 46,80 468,00 

32 Μαγιά μπύρας 8γρ τεμ 60 1,20 72,00 

33 Μακαρόνια spaghetti 500γρ. τεμ 2.880 0,90 2.592,00 

34 Μακαρόνια παστίτσιου 500γρ τεμ 720 1,40 1.008,00 

35 Μακαρόνια Πέννες 500γρ. τεμ 1.440 0,90 1.296,00 

36 Μακαρονάκι κοφτό 500γρ. τεμ 2.016 0,90 1.814,40 

37 Μανιτάρια τεμαχισμένα 

συσκ.3κιλ 

τεμ 120 4,20 504,00 

38 Μαρμελάδα 4κιλ κιλό 60 13,80 828,00 

39 Μέλι ανθέων 900γρ. τεμ 48 8,30 398,40 

40 Μερέντα 10κιλ. τεμ 12 37,00 444,00 

41 Μπαίικιν  πάουντερ 20γρ 

(συσκ.3τχ) 

τεμ 120 0,45 54,00 
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42 Μπισκότα πτι-μπερ τεμ 600 1,00 600,00 

43 Μοσχοκάρυδο 100γρ.(τεμ.) τεμ 15 8,30 124,50 

44 Ξύδι 100% 5κg τεμ 96 5,50 528,00 

45 Ξύλα κανέλας 500γρ τεμ 36 2,60 93,60 

46 Παντζάρια 5κιλ. τεμ 216 5,40 1.166,40 

47 Πίκλες 5κιλ. τεμ 100 8,00 800,00 

48 Πιπέρι 500γρ. τεμ 30 11,90 357,00 

49 Πουρές σκόνη (τιμή ανά κιλό) κιλ. 180 3,95 711,00 

50 Ρεβίθια χύμα κιλό 720,00 3,35 2.412,00 

51 Ρίγανη 500γρ τεμ 36 3,30 118,80 

52 Ρύζι καρολίνα χύμα κιλό 750 1,85 1.387,50 

53 Ρύζι καρολίνα 500γρ. τεμ. 156 1,40 218,40 

54 Ρύζι κίτρινο χύμα κιλό 750 1,85 1.387,50 

55 Ρύζι κίτρινο 500γρ τεμ. 460 1,65 759,00 

56 Σπανάκι κατεψυγμένο  κιλό 360 2,35 846,00 

57 Τοματάκι  

ψιλοκομμένο(κονκασέ) 3κιλ. 

τεμ 800 4,15 3.320,00 

58 Τοματοπολτός(πελτές) 

επαγγελματική συσκευασίας  

5κιλ 

τεμ 120 7,40 888,00 

59 Τοματοχυμός συμπυκνωμένος 

500γρ. 

τεμ 300 0,82 246,00 

60 Τυρί  Edam κιλό 510 6,45 3.289,50 

61 Τυρί κασέρι κιλό 120 9,20 1.104,00 

62 Τυρί Regato κιλό 240 8,45 2.028,00 

63 Τυρί φέτα πρόβειο 1κιλό κιλό 120 9,40 1.128,00 

64 Φακές  χύμα κιλό 720 1,95 1.404,00 

65 Φακές ψιλές 500γρ. τεμ. 200 1,30 260,00 

66 Φασόλια ψιλά  χύμα κιλό 720 2,65 1.908,00 

67 Φασόλια 500γρ. τεμ. 200 1,40 280,00 

68 Φασόλια (μαυρομίτικα) χύμα κιλό 360 2,95 1.062,00 

69 Φασολάκια κατ. χύμα. κιλό 480 2,20 1.056,00 

70 Φασολάκια κατ.(συσκ.1kg) τεμ  150 2,40 360,00 

71 Φρυγανιά τρίμμα 400γρ. τεμ 120 1,15 138,00 

72 Ψάρι (κοκκινόψαρο) 

κατεψυγμένο 

κιλό 96 7,80 748,80 

                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ 55.690,80€ 

                                                                                                ΦΠΑ 13% 7.239,80€ 

                                                                      ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 62.930,60€ 

 
ΟΜΑΔΑ 16 

Α/

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλουμινόχαρτο 40μ. τεμ 24 5,20 124,80 

2 Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος  τεμ. 24 5,90 141,60 

3 Βανίλια άρωμα  

σετ 5τεμ. πακ 100 0,50 50,00 

4 Μεμβράνη επαγγελματικής χρήσης τεμ 24 5,50 132,00 

5 Χυμός 1lt ανάμεικτος  σε τετραπακ τεμ 480 1,30 624,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.072,40€ 

ΦΠΑ 24%  257,38€ 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%  1.329,78€ 
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ΟΜΑΔΑ 17 Α 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Κιμάς μόσχου καθαρός (σπάλα) κιλό 1.200 7,65 9.180,00 

2 Κρέας μόσχου άνευ οστών (σπάλα) 

νωπό 
κιλό 

1.200 
7,65 9.180,00 

3 Φιλέτο κοτόπουλο   κιλό  120 6,81 817,20 

4 Χοιρινή σπάλα άνευ οστών νωπό κιλό 960 4,07 3.907,20 

                                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ 23.084,40€ 

                                                                                                    ΦΠΑ 13% 3.000,97€ 

                                                                             ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 26.085,37€ 

 
ΟΜΑΔΑ 17Β 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Κοτόπουλο νωπό 

ολόκληρο 
κιλό 1.700 3,27 5.559,00 

                                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ 5.559,00€ 

                                                                                                    ΦΠΑ 13% 722,67€ 

                                                                          ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ13% 6.281,67€ 

 
ΟΜΑΔΑ 18 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 

1  Άρτος λευκός 500γρ. τεμ. 3.000 0,90 2.700,00 

2 Άρτος λευκός   250γρ. τεμ. 52.000 0,40 20.800,00 

3 
Τσουρεκάκι 80γρ. τεμ. 2.500 

0,60 1.500,00 

4 
Φόρμα τοστ  500γρ. τεμ. 600 

1,25 750,00 

                                                         ΣΥΝΟΛΟ 25.750,00€ 

                                                         ΦΠΑ 13%  3.347,50€ 

                                     ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13%  29.097,50€ 

  

ΟΜΑΔΑ 19 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 

 

1 

 

Τυροπιτάκι (κουρού) 

 

κιλό 

 

100 
 

8,50 

 

850,00 

                                                         ΣΥΝΟΛΟ 850,00 

ΦΠΑ 24%                                                          204,00 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 1.054,00 
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ΟΜΑΔΑ 20 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αραβοσιτέλαιο 5 λίτρων τεμ. 30 13,00 390,00 

2 Λάδι Σογιέλαιο 5 λίτρων τεμ. 

 

200 5,72 1.144,00 

      

                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ 1.534,00€ 

ΦΠΑ 24% 368,16€ 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  & 24%  1.902,16€ 

  

 
ΟΜΑΔΑ 21 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Παρθένο ελαιόλαδο 

5 λίτρων 

 

τεμ. 

 

240 16,61 3.986,40 

                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ 3.986,40€ 

                                                                                                    ΦΠΑ  13% 518,23 € 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13%  4.504,32€ 

ΟΜΑΔΑ 22 Α 

         
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αγγούρια τεμ. 2.500 0,58 1.450,00 

2 
Αχλάδια 

 

κιλό 1500 

 
2,04 3.060,00 

3 

Δεματικά 

(σέλινο, μαϊντανό, 

άνιθο) 

τεμ. 1.000 0,35 350,00 

4 Καρότα κιλό 1000 1,37 1.370,00 

5 Κολοκυθάκια κιλό 1.056 2,10 2.217,60 

6 Κρεμμύδια ξερά κιλό 900 0,66 594,00 

7 Κρεμμύδια χλωρά τεμ. 900 0,35 315,00 

8 Λάχανο κιλό 600 0,75 450,00 

9 Λεμόνια κιλό 264 1,15 303,60 

10 Μαρούλια τεμ. 1.440 0,49 705,60 

11 Μελιτζάνες κιλό 960 2,04 1.958,40 

12 Μήλα στάρκιν φρέσκα κιλό 4.320 1,48 6.393,60 

13 Μπανάνες κιλό 600 1,60 960,00 

14 Ντομάτες κιλό 1.740 1,64 2.853,60 

15 Πατάτες κιλό 3.500 0,74 2.590,00 

16 Πιπεριές κιλό 504 2,04 1.028,16 

17 Πορτοκάλια (μέρλιν) κιλό 1.050 1,11 1.165,50 

18 Πράσο κιλό 960 1,72 1.651,20 

19 Σκόρδα κιλό 66 4,82 318,12 

ΣΥΝΟΛΟ 29.734,38€ 

ΦΠΑ  13% 3.865,47€ 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 33.599,85€ 
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ΟΜΑΔΑ 22 Β 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Καρπούζια 

 

κιλό 
1.000 0,71 710,00 

2 Νεκταρίνια κιλό 1.000 1,95 1.950,00 

3 Πεπόνι κιλό 1.000 1,28 1.280,00 

4 Ροδάκινα κιλό 800 1,80 1.440,00 

ΣΥΝΟΛΟ 5.380,00€ 

ΦΠΑ  13% 699,40€ 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 6.079,40€ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ). 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν ενδείξεις όπως ποιοτική κατάταξη, θερμοκρασία κατάψυξης, 

ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, ονομασία και κωδικός λειτουργίας εταιρίας παραγωγής , 

καθαρό βάρος, να µην έχουν, παράσιτα έντοµα, ξένα σώµατα και οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες να 

είναι αυτές, που ορίζονται από τον Κώδικα τροφίµων και ποτών.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής διατροφής να τα 

αντικαταστήσει αµέσως µε υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωµή. 

Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται µε τα προβλεπόμενα από τον Νόµο αυτοκίνητα, τα οποία θα 

είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά.  

 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Α. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  

Η συντήρηση και η διακίνηση των νωπών κρεάτων να τηρεί  τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς 

τροφίμων.  

Η μεταφορά τους στους Παιδικούς Σταθμούς και στο Συσσίτιο θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία και να 

πληρούν όλους τους όρους υγιεινής. 

 

Β. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες 

διατάξεις.  

Οι  συσκευασίες τροφίμων να είναι αεροστεγείς και  να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος 

τουλάχιστον έως ένα (1) χρόνο. 

 

Γ .ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

Να είναι Α΄ ποιότητας της εποχής και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές .  

Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και  Υγειονομικές Διατάξεις.  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας: ……………………………………………………………………………… 

Κατάστημα:………………………………………………………………………………………... 

Διεύθυνση (οδός - αριθμός, Τ.Κ.): ………………………………………………………………... 

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………………………………………………………... 

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ:..................….. ΕΥΡΩ:……...……………. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

…………………………………………………………………………….…€1 υπέρ: Σε περίπτωση 

μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… ΑΦΜ:.............................Οδός …………. 

Αριθμός….Τ.Κ. …… ή 
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Σε περίπτωση Ένωσης των Εταιριών: 

α) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισμού, για τη 

συμμετοχή του/της στον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την προμήθεια Καυσίμων και 

λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού 

προϋπολογισμού ………..€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι ………..€, συνολικού συνεπώς ποσού 

………….€  ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%., σύμφωνα με την 

αριθμό............................................................................................... Διακήρυξή σας που έχει ως 

καταλυτική ημερομηνία του διαγωνισμού την …../……/2017. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση, που απορρέουν από τη 

συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό, καθ' όλο τον χρόνο της ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία 

από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες, από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου, που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται με βάση το π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α) και ισχύει αποκλειστικά 

και μόνο μέχρι την, μετά την πάροδο της οποίας, και εφόσον στο μεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε νομίμως 

με δικαστικό επιμελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόμεθα κάθε 

υποχρεώσεως από την εγγύησή μας αυτή. 

Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα 

από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 
1. Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των τμημάτων ή 

υποτμημάτων  η εγγυητική θα αφορά το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα προσφερόμενα 

τμήματα ή υποτιμήματα τα οποία θα αναφέρονται στην εγγυητική 

ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας:…………………………………………………………………………………... 

Κατάστημα:……………………………………………………………………………………… 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX)…………………………………………………………….. 

Ημερομηνία Έκδοσης: ……………………………………………………………………………. 

Προς τον Δήμο Ρόδου: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΓΙΑ ………………………………….………….. ΕΥΡΩ 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ: 

Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: 

της Εταιρίας …………… ΑΦΜ......................Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. …… ή 

Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισμού: των Εταιριών 

α) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ……… 

β) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ……… 

γ) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισμού, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή 

Συνεταιρισμού, και μέχρι του ποσού των ευρώ...................................................................... €, για την 

καλή εκτέλεση της σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων ή λιπαντικών ή και τα δύο  που αφορά στο 

διαγωνισμό με αντικείμενο: «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των νομικών 

προσώπων του Δήμου», συνολικού προϋπολογισμού προϋπολογισμού ………..€, πλέον του 

αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι ………..€, συνολικού συνεπώς ποσού ………….€  ευρώ 
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συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%., σύμφωνα με την 

αριθμό............................................................................................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η 

παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2016) 

Δημόσια Σύμβαση προμηθειών   …………………………………………..για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου ……………………………… 

Στην Ρόδο σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός ο  Δήμος 

Ρόδου  με Α.Φ.Μ. 997561152 και Δ.Ο.Υ Ρόδου , και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΦΩΤΙΟ 

ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟ, Δήμαρχο Ρόδου νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου  που θα αποκαλείται παρακάτω 

‘ΔΗΜΟΣ’ (ή ο Αντιδήμαρχος ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ με την απόφαση 1758/2016του 

Δημάρχου για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων) και αφετέρου ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο 

(πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την επωνυμία «.....................................................» με δ.τ. 

«.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., 

με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. 

.......................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», 

σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από .............. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται 

για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.. κατακυρώθηκε στον 

ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού, για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφική ύλης και αναλωσίμων ειδών 

(Διακήρυξη ………), και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς ……………….. 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 

σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια ………………………………….. για τις 

ανάγκες………………………………………………………………………., σύμφωνα με τον πίνακα που 

ακολουθεί (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου): 

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη θα παραδοθούν όπως αναφέρεται στη διακηρυξη  κατόπιν 

συνεννόησης με το Τμήμα ………………………………………………………………………… 

Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι (1) ένα χρόνο μετά από 

σύμφωνη γνώμη και τον δύο συμβαλλομένων δύναται να παραταθεί έως έξι   (6) το πολύ  μήνες 

προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου και των Νομικών προσώπων  χωρίς 

τροποποίηση της συμβατικής αξίας και ποσότητας όπως αναφέρεται και στη διακηρυξη.  

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και 

μετά από ανάλογο γραπτό αίτημα του Δήμου ………………….., με υποχρέωση του Προμηθευτή να 

παραδώσει άμεσα, εντός των επόμενων - από την αποστολή του ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – τρίων  

ημερών, τα αναγραφόμενα είδη. 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του ανωτέρου χρονικού 

διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για το χρόνο παράδοσης των εν λόγω 

ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες από την παραγγελία. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προμηθευτή στο Τμήμα 

Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικού, στο τμήμα προμηθειών του Δήμου 

Ρόδου στην διεύθυνση Καποδοστρίου 3-5 Ρόδος Τ.Κ. 85100 . 
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Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του 

αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων 

εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα υλικά 

και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησής 

τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει 

εντός δέκα (10) ημερών. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. 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.. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα 

αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 

2017, και συγκεκριμένα υπάρχει η με α.α …. Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων 

του Δήμου  

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων στον 

Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις 

υποδείξεις του Δήμου . 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 

ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων 

αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με 

τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των υλικών, 

που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 
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6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως 

εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με 

τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 

με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' 

του Ν.4412/16 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις 

κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή 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 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από ……………….. και μέχρι την 

παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 

μέχρι ένα (1) χρόνο μετά την υπογραφή της  μετά από σύμφωνη γνώμη και τον δύο συμβαλλομένων 

δύναται να παραταθεί έως έξι   (6) το πολύ  μήνες προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του 

Δήμου και των Νομικών προσώπων  χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και ποσότητας όπως 

αναφέρεται και στη διακηρυξη .  

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ 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 αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

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, 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 ν.4412/16 κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία κάθε διαφορά 

που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 
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εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό 

Δωδεκανήσου  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. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους 

συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικού 

του Δήμου Ρόδου, το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή 

γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής 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. 

Σημείωση θα υπογραφουν ξεχωριστες συμβασεις για το Δήμο Ρόδου και για τα νομικά πρόσωπα του 

Δήμου και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες αλλαγές  

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

382/2017 (ΑΔΑ: 7ΧΛΧΩ1Ρ-1ΧΔ), που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις στους  σχετικούς  Κ.Α. 15-

6481.0001, 15-6481.0007, 60-7341.0008, που έχουν επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο 

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

Οικονομικών 2/100018/0026/2016. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8o                                                                             Απόφ. Αρ. 387/2017 (Α.Δ.Α: 7Δ7ΙΩ1Ρ-Π93) 

Έγκριση όρων διακήρυξης για τη μίσθωση από το Δήμο Ρόδου ενός (1) ακινήτου για το Υποέργο 

(Α/Α 669) «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» της Πράξης 

«Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000568 του Ε.Π. 

«Νότιο Αιγαίο 2014-2020»  

(Εισήγηση Τμήματος Αξιοποίησης – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου με αρ. πρωτ. 

2/47911/22-06-2017) 

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

Οικονομικών Υπηρεσιών,  τμήματος Αξιοποίησης – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και 

Κτηματολογίου με αρ. πρωτ. 2/47911/22-06-2017 η οποία έχει ως θέμα: 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση όρων διακήρυξης για τη μίσθωση από το Δήμο Ρόδου ενός (1) ακινήτου για το 

Υποέργο (Α/Α 669) «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» της Πράξης 

«Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000568 του Ε.Π. 

«Νότιο Αιγαίο 2014-2020»  

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

 Την εισήγηση του τμήματος Αξιοποίησης – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και 

Κτηματολογίου με αρ. πρωτ. 2/47911/22-06-2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει και  καταρτίζει τους όρους για τη διεξαγωγή μειοδοτικής φανερής και προφορική 

δημοπρασία για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου για το Υποέργο (Α/Α 669) «Λειτουργία Ξενώνα 

Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» της Πράξης «Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας 

γυναικών θυμάτων βίας με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000568 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»  

ως εξής: 
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Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 Έχοντας υπόψη : 

1. Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α'/30-3-81) περί «Καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και 

των όρων διενέργειας δημοπρασίας κλπ». 

2. Τα άρθρα 194 και 201 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006), όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν σήμερα. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

σήμερα. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4122/2013 περί Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν σήμερα. 

5. Την υπ’ αριθ. 3041/15-09-2014 απόφαση Δημάρχου περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων και κατ’ 

εντολή υπογραφών Δημάρχου στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους 

Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών 

Κοινοτήτων» (ΑΔΑ: ΩΚ5ΝΩ1Ρ-ΠΙΤ) 

6. Την υπ’ αριθ. 811/14-3-2017 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση 

άσκησης αρμοδιοτήτων» (ΑΔΑ: Ω0Ζ3Ω1Ρ-4ΒΞ), όπως συμπληρώθηκε με την υπ. 1280/4-5-

2017 (ΑΔΑ: ΩΑΤΕΩ1Ρ-Ο5Φ).  

7. Την υπ’ αριθ. 812/14-3-2017 απόφαση περί «Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων 

Δημοτικών Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής, χωρίς αμοιβή, για την εποπτεία και το 

συντονισμό δράσεων του Δήμου» (ΑΔΑ: Ψ4ΦΗΩ1Ρ-Π7Μ) 

8. Την υπ’ αριθ. 64/2015 απόφαση Δ.Σ. και την υπ’ αριθ. 688/2015 απόφαση Δημάρχου με θέμα 

«Σύσταση Επιτροπής καθορισμού τιμήματος ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου 

Ρόδου».  

9. Την υπ’ αριθ. 147/5-3-2017 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου περί «Εκλογή δέκα (10) τακτικών 

και έξι (6) αναπληρωματικών μελών αντίστοιχα της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, … » (ΑΔΑ: 6ΜΘΟΩ1Ρ-ΒΜΧ)  

10. Την υπ’ αριθ. 157/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός Μελών 

Επιτροπής για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την 

εκμίσθωση, μίσθωση, εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων.  

11. Την υπ’ αριθ. 1261/24-03-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί ένταξης της 

Πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ρόδου» με κωδικό 

ΟΠΣ 5000568 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» (ΑΔΑ: 6ΠΠΣ7ΛΞ-6ΙΘ).  

12. Την υπ’ αριθ. 301/2016 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης υλοποίησης του Υποέργου (Α/Α 669) 

«Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» της Πράξης 

«Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000568 του 

Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο  2014-2020», αρ.πρωτ.14/30615/2016. ΑΔΑ 6ΣΡΞΩ1Ρ-5ΛΗ.  

13. Την υπ’ αριθ. 359/2016 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης απόφασης υλοποίησης υποέργου με ίδια 

μέσα με Α/Α 669 «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ρόδου» της 

Πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5000568 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», 

αρ.πρωτ.14/35405/2016.  

14. Την υπ’ αριθ. 2353/2016 απόφαση Δημάρχου για  την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 

(Α/Α) «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Ρόδου» 

(ΑΔΑ:7242Ω1Ρ-ΩΔΝ). 

15. Την υπ’ αριθ. 425/2017 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης μεταστέγασης του Ξενώνα Φιλοξενίας 

Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ρόδου μετά από εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής 

μίσθωσης ακινήτου αρ.πρωτ.14/32713/2017. ΑΔΑ : Ω4ΜΖΩ1Ρ-2Ι6 

16. Οι Κ.Α. Δαπανών που θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου για το 2017 είναι ο 

60-7341.0008 με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας για το έργο Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της 

Τ.Α. προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 

09- Λειτ. Ξενώνα» και ο 60-7341.0009 με τίτλο «Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Ξενώνα 

Φιλοξενίας στα πλαίσια του έργου Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τ.Α προς όφελος των 

γυναικών για την καταπολέμηση της βίας στον αξ. προτερ.9»   

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την μίσθωση ενός ακινήτου όπως περιγράφεται στο 

άρθρο 1ο της παρούσας διακήρυξης, για τη στέγαση του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας  
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Δήμου Ρόδου, πλήρους και μικρής διάρκειας διαμονής στο πλαίσιο  υλοποίησης του Υποέργου (Α/Α 

669) «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» της Πράξης «Λειτουργία 

ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000568 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο  

2014-2020» 

ΑΡΘΡΟ 1o 

Περιγραφή – Προδιαγραφές ακινήτου 

Το ακίνητο, για τη σωστή λειτουργία του ξενώνα θα πρέπει :  

Να βρίσκεται το πολύ 10 χιλιόμετρα από κέντρο Δημοτικής Κοινότητας και το πολύ 30 χιλιόμετρα από 

το κέντρο της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου 

Να είναι νομίμως υφιστάμενο, να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης και να έχει ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό 

καθεστώς. 

Να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.  

Θα πρέπει παράλληλα να είναι εύκολα προσβάσιμο από μέσα μαζικής μεταφοράς. Για να πιστοποιηθεί η 

προσβασιμότητα θα πρέπει να σημειωθούν σε χάρτη η απόσταση από την κοντινότερη στάση 

Λεωφορείου και η συχνότητα των δρομολογίων. 

Να διαθέτει πρόσβαση για ΑμΕΑ  

Ειδικότερα για τα ΑμΕΑ θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί: 

οριζόντια προσβασιμότητα (σύνδεση πεζοδρομίου με είσοδο χωρίς εμπόδια, προσβάσιμη είσοδος, 

προσβασιμότητα εσωτερικών χώρων, διαδρομές ισόπεδες, ικανοποιητικό άνοιγμα θυρών, ικανοποιητικό 

πλάτος διαδρόμων κ.λπ.) 

κατακόρυφη προσβασιμότητα (ανελκυστήρας με ηχητικό σήμα αναγγελίας ορόφων) 

προσβάσιμοι χώροι υγιεινής (WC και κουζίνα) 

χώρος αναμονής σε περίπτωση κινδύνου 

σήμανση σε προσβάσιμες μορφές (π.χ. ηχητική και οπτική σήμανση)  

προσβάσιμος εξοπλισμός (π.χ. προσβάσιμες θέσεις εργασίας και οθόνες  Η/Υ) 

θέση στάθμευσης για ΑμΕΑ 

Χώροι ακινήτου 

Η δυναμικότητα του ακινήτου, για τη λειτουργία του ως Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και 

των παιδιών τους, πλήρους και μικρής διάρκειας διαμονής, θα πρέπει να ανέρχεται σε 10 δωμάτια (40 

κλίνες) φιλοξενίας με ανεξάρτητη τουαλέτα. Μπορεί να είναι και συγκρότημα διαμερισμάτων στην ίδια 

πολυκατοικία που θα πληρούν τις απαιτήσεις σε δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους. 

Το ακίνητο θα πρέπει επίσης κατ΄ελάχιστον να διαθέτει: 

Έξοδο κινδύνου (εκ των οποίων τουλάχιστον η μία (1) έχει τις προδιαγραφές για την προσβασιμότητα 

ΑμΕΑ) 

Θύρες ασφάλειας, σύστημα πυρόσβεσης/πυρασφάλειας 

Δέκα (10) δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα (σαράντα (40) κρεβάτια, μάλλινες κουβέρτες, 

κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, ντουλάπες, κουρτίνες, καρέκλες, τραπέζια κ.α.) 

Ένα χώρο υποδοχής 

Ένα χώρο συνεδριάσεων/ομαδικών συναντήσεων 

Δύο χώρους ατομικής συμβουλευτικής 

Ένα χώρο διοίκησης αρχείου 

Ένα χώρο εστίασης / τραπεζαρίας (δέκα τραπέζια – σαράντα καρέκλες) 

Ένα χώρο καθιστικού / ψυχαγωγίας (τέσσερις τριθέσιους καναπέδες, τέσσερα τραπεζάκια, οκτώ 

πολυθρόνες, δύο τηλεοράσεις) 

Ένα χώρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (οκτώ μικρές πολυθρόνες, τέσσερα τραπεζάκια) 

Ένα χώρο κουζίνας ( δύο ηλεκτρικές συσκευές φούρνου, τρία ψυγεία, ένα καταψύκτη, μαγειρικά σκεύη, 

μαχαιροπίρουνα, ποτήρια) 

Ένα βοηθητικό χώρο για αποθήκευση (τροφίμων, απορρυπαντικών κ.λ.π.) 

Μία εξοπλισμένη αποθήκη για είδη ένδυσης 

Χώρους για τουαλέτες προσωπικού, επισκεπτών και ΑμΕΑ 

Χώρο parking με μία θέση ΑμΕΑ 

ΑΡΘΡΟ 2o 

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ρόδου στην Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου την …………. του μήνα ……………………… 2017 

ημέρα…………………. με  ώρα έναρξης ………….  και ώρα λήξης ……….….. ενώπιον της αρμόδιας 

επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών.  
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Η κατάθεση των οικονομικών προσφορών θα ξεκινήσει την  …………..…, ώρα έναρξης της 

δημοπρασίας, μέχρι την ώρα ……………. 

ΑΡΘΡΟ 3o 

∆ικαίωµα συμμετοχής στο διαγωνισµό - Εκπροσώπηση 

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα, των οποίων τα ακίνητα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.   

Φυσικά πρόσωπα μπορούν να εκπροσωπηθούν από τρίτο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και 

τα νομικά πρόσωπα από το νόμιμο εκπρόσωπό τους  

Αν κάποιος συμμετέχει για λογαριασμό άλλου προσώπου (φυσικού ή νομικού) οφείλει να    προσκομίσει 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του ενδιαφερόμενου δικαιούχου του ακινήτου.   

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας και Δικαιολογητικά 

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις σύμφωνα με 

το άρθρο 5 του Π.Δ 270/81:  

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Κατά τη φάση αυτή κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης πρέπει εντός είκοσι (20) ημερών από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης να καταθέσει στο Δήμο Ρόδου μέσω του Γραφείου Πρωτοκόλλου σε 

σφραγισμένο φάκελο προς την Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων 

Δήμου Ρόδου υπόψη του Προέδρου της Επιτροπής (άρθρ. 7 του Π.Δ. 270/1981), με την ένδειξη «Για την 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ξενώνα Φιλοξενίας 

γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου», υποβάλλοντας επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και αίτηση συμμετοχής του ενδιαφερόμενου με τα πλήρη 

στοιχεία του/των εκμισθωτή/τών (ιδιοκτήτη/τών) του ακινήτου, στην οποία θα αναφέρονται τα 

κτηματολογικά στοιχεία, η θέση, η έκταση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρει, 

σύμφωνα με τo άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας θα πρέπει η αίτηση 

συμμετοχής να είναι υπογεγραμμένη από όλους τους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Προκειμένου για νομικά 

πρόσωπα, απαιτείται υπογραφή αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο.  

Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του ακινήτου ελευθέρου βαρών που προσφέρεται όπου θα φαίνεται 

ευκρινώς ότι ο/οι ιδιοκτήτης/ες του ακινήτου είναι ο/οι ενδιαφερόμενος/οι.  

Τοπογραφικό διάγραμμα του προσφερόμενου ακινήτου με συντεταγμένες ΕΓΣΑ στο οποίο θα 

αποτυπώνεται η πραγματική κατάσταση σε συσχετισμό με την κτηματολογική κατάσταση του ακινήτου 

και συσχετισμένη με πρόσφατη αεροφωτογραφία.  

Οικοδομική άδεια ή/και  υπαγωγή του κτηρίου στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 περί «Αντιμετώπισης της 

αυθαίρετης δόμησης – Περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» εάν και εφόσον έχει γίνει.  

 Το Ε9 οικονομικού έτους 2016 ή 2015. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το Ε9 οικονομικού έτους 2016 ή 

2015 όλων των ιδιοκτητών. 

 Ο/Οι ενδιαφερόμενος/οι θα προσκομίσει/ουν Φύλλο Υπολογισμού Αξίας   Ακινήτου θεωρημένο από τη 

Δ.Ο.Υ. 

 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας. 

 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης 

 Δημοτική Ενημερότητα του ενδιαφερόμενου. 

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του ενδιαφερόμενου. 

Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος με θεωρημένο γνήσιο της  υπογραφής στην οποία θα αναγράφεται 

ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που 

προσκομίζονται είναι αληθή και σε ισχύ.  

Επίσης σε περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει σε Νομικό Πρόσωπο θα πρέπει να 

προσκομισθούν τα εξής:  

α) επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού με την τελευταία  τυχόν τροποποίησή του 

β) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και ότι η εταιρία δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση  

γ) πιστοποιητικό  ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί ή καταγγελθεί ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 

πιστωτών. 

Οι Α.Ε. υποχρεούνται να καταθέσουν επιπλέον και πρακτικό ορισμού του Δ.Σ. τους και νόμιμου 

εκπροσώπου της.  

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο αλλιώς θεωρείται ότι 

μετέχει για δικό του λογαριασμό. 
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Η αρμοδίως ορισθείσα Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων του Δήμου 

Ρόδου αξιολογεί τις προσφορές και μετά από επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας ή μη των 

προσφερομένων ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την εξυπηρέτηση του σκοπού 

μίσθωσης και αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Κατόπιν, συντάσσει σχετική 

Έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήψης των προσφορών. 

Στην περίπτωση που προκύπτουν λόγοι αποκλεισμού για κάποια ακίνητα θα πρέπει στην έκθεση να 

αιτιολογούνται επαρκώς.  

Η Έκθεση αξιολόγησης μαζί με τις αιτήσεις ενδιαφέροντος με τα επισυναπτόμενα σ’ αυτές 

δικαιολογητικά αποστέλλονται με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος 

Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων στο Τμήμα Αξιοποίησης – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και 

Κτηματολογίου Δήμου Ρόδου το οποίο έχει την υποχρέωση να μεριμνήσει για την ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων και την κοινοποίηση της έκθεσης σε αυτούς.  

Β. Διενέργεια δημοπρασίας.  

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, 

να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία 

της πρώτης φάσης, καταθέτοντας στην αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού του Δήμου μέχρι την 

οριζόμενη στο άρθρο 2, ώρα κατάθεσης προσφορών, τις οικονομικές τους προσφορές βάσει της Έκθεσης 

της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων  και την Εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 6  της παρούσας διακήρυξης.  

Το μέγιστο όριο μηνιαίου μισθώματος της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων 

τριακοσίων ευρώ (2.300) €  

Η απόφαση της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει 

στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους υπό της οικείας διακήρυξης προβλεπόμενους όρους, 

αναγράφεται στο πρακτικό το οποίο συντάσσεται σε απλό χαρτί. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η κατάθεση των προφορικών προσφορών.  

Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας στο πρακτικό αναγράφονται οι προσφορές των μειοδοτών κατά 

σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου τους ή της επωνυμίας της εταιρίας δια του νόμιμου βάσει 

καταστατικού εκπροσώπου της. 

Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να δηλώσει τούτο προς την 

επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως της  δημοπρασίας παρουσιάζοντας και το προς τούτο 

νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο. 

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον κάθε μειοδότη. Η δέσμευση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως 

από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. 

Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η οικονομικότερη προσφορά των προσφερόμενων 

κατάλληλων ακινήτων.   

Όταν η οριζόμενη ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας παρέλθει, κηρύσσεται λήξασα η δημοπρασία, 

αναγράφεται αυτό στο πρακτικό το οποίο υπογράφεται από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, τον 

τελευταίο  μειοδότη και αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή η οποία μπορεί με αιτιολογημένη 

απόφασή της να κατακυρώσει ή να μην αποδεχτεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αν το κρίνει 

ασύμφορο. Επίσης, μπορεί να ακυρώσει τη δημοπρασία λόγω παράβασης τύπου της διαδικασίας ή για 

άλλο απολύτως αιτιολογημένο λόγο. 

Ο τελευταίος μειοδότης είναι δεσμευμένος για την προσφορά του μέχρι να γίνει η κοινοποίηση της 

εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου. 

Ο Δήμος Ρόδου δεν έχει καμία ευθύνη στην περίπτωση μη έγκρισης των Πρακτικών της Δημοπρασίας ή 

την κοινοποίηση της μη εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου στον 

τελευταίο μειοδότη, ο οποίος για το λόγο αυτό δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Ενστάσεις 

Ενστάσεις επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού υποβάλλονται μόνο εγγράφως μέχρι την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή του. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου 

και απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Για τη μίσθωση 

ακινήτου για τη στέγαση του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου». Επισημαίνεται 

ότι ενστάσεις που υποβάλλονται αλλιώς δεν λαμβάνονται υπόψη.  

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Εγγύηση Συμμετοχής 

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δεύτερη φάση της 

δημοπρασίας, ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως 



66 

 

παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 

Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό, 

ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, 

ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ανώτερου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης 

για ένα έτος ήτοι ποσού 2.760€ (2.300€ Χ 12 μήνες = 27.600€ Χ 10% =2.760€). 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να αναφέρει «Για τη μίσθωση από το Δήμο Ρόδου 

ενός (1) ακινήτου για το Υποέργο (Α/Α 669) «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας 

Δήμου Ρόδου», τα στοιχεία του/των ιδιοκτήτη/τών του ακινήτου όπως αναφέρονται στους τίτλους 

κυριότητας και ότι η ισχύς της είναι απεριόριστου χρόνου ή ότι αυτή ισχύει το λιγότερο χρονικό 

διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Οι εγγυητικές συμμετοχής εκτός του μειοδότη, επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που 

συμμετείχαν στη δεύτερη φάση της δημοπρασίας, αφού προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση περί μη 

άσκησης ένστασης ή προσφυγής ή οποιουδήποτε ένδικου μέσου. Η εγγυητική συμμετοχής του μειοδότη 

θα επιστραφεί με την υπογραφή της σύμβασης.  

Σε περίπτωση άρνησης του μειοδότη να υπογράψει το συμφωνητικό, τότε η εγγυητική καταπίπτει 

αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη ειδική διαδικασία υπέρ του Δήμου και εφαρμόζονται οι όροι και οι 

διατάξεις που διέπουν τη συγκεκριμένη περίπτωση. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Σύμβαση 

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται 

με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, άλλως καταπίπτει 

αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη ειδική διαδικασία η εγγυητική επιστολή υπέρ του Δήμου Ρόδου και 

ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Διάρκεια της μίσθωσης 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 30 Νοεμβρίου 

2018 σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί μισθώσεων ακινήτων και με δυνατότητα μονομερούς άπαξ 

διετούς παράτασης, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο  επιπλέον. 

 Η μισθωτική περίοδος θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, που θα πραγματοποιηθεί 

μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τ’ αρμόδια όργανα.  

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Καταβολή Μισθώματος 

Το μίσθωμα θα κατατίθεται στο τέλος κάθε τριμηνίας, σύμφωνα με το νόμο, σε τραπεζικό λογαριασμό 

του δικαιούχου.  

Το μίσθωμα παραμένει σταθερό καθ΄όλη τη συμβατική διάρκεια της μίσθωσης. 

Το μίσθωμα υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.   

Το Τέλος χαρτοσήμου βαρύνει εξολοκλήρου τον εκμισθωτή. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Υποχρεώσεις-Δικαιώματα μισθωτή 

Ο μισθωτής Δήμος Ρόδου υποχρεούται να χρησιμοποιεί καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης το μίσθιο με 

επιμέλεια, να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, και εν γένει το μίσθιο σε καλή 

κατάσταση. 

Ο Δήμος Ρόδου δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση του εκμισθωτή: α) εάν δεν εγκριθούν τα 

πρακτικά του διαγωνισμού β)εάν από δική του υπαιτιότητα ανακληθεί η απόφαση περί κατακύρωσης της 

δημοπρασίας ή λυθεί η σύμβαση ή γ) εάν από τη συνήθη χρήση ή από τυχαίο γεγονός προκληθούν 

βλάβες ή ζημιές στο μίσθιο. 

Με τη λήξη της μίσθωσης ο Δήμος υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο στον εκμισθωτή, διατηρώντας  

το δικαίωμα να αφαιρέσει, αν υπάρχουν,  τα κατασκευάσματα που πρόσθεσε  ο ίδιος στο μίσθιο. 

Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να προβεί σε εργασίες διαμόρφωσης των χώρων. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Υποχρεώσεις εκμισθωτή 

Ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στη χρήση του Δήμου κατάλληλο και σύμφωνα με 

τους όρους της διακήρυξης, διαφορετικά δεν υπογράφεται η σύμβαση, καταπίπτει η εγγυητική 

συμμετοχής αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη ειδική διαδικασία υπέρ του Δήμου. 
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Ο εκμισθωτής δεσμεύεται να μην κοινοποιήσει ή ανακοινώσει καθ’ οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, τη 

διεύθυνση του κτιρίου. 

Κάθε φορολογική επιβάρυνση του ακινήτου βαρύνει τον εκμισθωτή. 

Ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να προβαίνει στις αναγκαίες 

επισκευές φθορών και βλαβών, που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του μισθίου, μέσα στην 

προθεσμία που τάσσεται από το Δήμο Ρόδου. 

Σε περίπτωση αρνήσεως του ή μη εκτέλεσης των επισκευών μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, ο Δήμος 

Ρόδου έχει το εκλεκτικό δικαίωμα να προβεί: 

α) Σε μονομερή καταγγελία της μίσθωσης και στη συνέχεια να προβαίνει σε μίσθωση, με δημοπρασία ή 

απευθείας, άλλου ακινήτου σε βάρος του ιδιοκτήτη του μισθωμένου ακινήτου 

β) Στην εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής του ακινήτου, σε βάρος του ιδιοκτήτη, 

παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου, όπως αυτή η δαπάνη προκύπτει από 

σχετική τεχνική έκθεση - βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. 

γ) Στη διακοπή καταβολής των μισθωμάτων του ακινήτου μέχρι την εκτέλεση των εργασιών επισκευής, 

σύμφωνα με το νόμο. 

Ο Δήμος δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη 

συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός. 

Η παράβαση όρου της παρούσας διακήρυξης και του συντασσόμενου μισθωτηρίου συμβάσεως από τον 

μειοδότη εκμισθωτή, παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως τη μίσθωση, 

μη αποκλειόμενης και κάθε άλλης επιδίωξης από το μισθωτή Δήμο Ρόδου για οποιοδήποτε λόγο 

αποζημίωσης. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Μεταβολή στο πρόσωπο του εκμισθωτή 

Η μίσθωση δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη μεταβολή στο πρόσωπο του εκμισθωτή και συνεχίζεται με 

το νέο ιδιοκτήτη του ακινήτου. Τα μισθώματα θα καταβάλλονται στο νέο εκμισθωτή μόνο μετά την 

κοινοποίηση στο Δήμο των απαραίτητων εγγράφων πιστοποίησης της μεταβολής.  

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Λύση – Καταγγελία μίσθωσης 

Ο μισθωτής μπορεί να προβεί σε μονομερή λύση της μίσθωσης πριν από τη συμβατική λήξη της, χωρίς 

υποχρέωση αποζημίωσης του εκμισθωτή, αλλά με την υποχρέωση γραπτής ειδοποίησης τριάντα (30) 

τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της, εφόσον:  

1.Βρεθεί άλλο ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου ή ακίνητο η χρήση του οποίου παραχωρήθηκε δωρεάν  

2.Δεν εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες του Δήμου.  

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Δημοσίευση Διακήρυξης 

Η διακήρυξη τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου του Δήμου Ρόδου στην 

Πλατεία Ελευθερίας 1 στην πόλη της Ρόδου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της 

δημοπρασίας.   

Επιπλέον, περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες και σε 

μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα, στο διαδικτυακό ιστότοπο του Δήμου Ρόδου και στο Διαύγεια.  

Τα έξοδα δημοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και της διακήρυξης θα βαρύνουν το Δήμο Ρόδου. 

Σε περίπτωση ακύρωσης της δημοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο, ουδεμία αποζημίωση οφείλεται στους 

διαγωνισθέντες. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Επανάληψη δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο, εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν 

μειοδότης.  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:  

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την 

αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη 

διενέργεια της δημοπρασίας. 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο/οι τελευταίος/οι μειοδότης/τες αρνείται/ούνται να 

υπογράψει/ουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης καθώς επίσης και όταν μετά την κοινοποίηση 

στον/στους τελευταίο/ους  μειοδότη/τες  της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας 

αποφάσεως δεν προσέλθει/ουν αυτός/αυτοί εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.  

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη. 
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Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης 

στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας 

της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. 

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την 

προηγούμενη δημοπρασία. 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Πληροφορίες  ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Αξιοποίησης – 

Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου που βρίσκεται  Ν. Αγορά 27-28, 1ος όροφος, κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 - 14:00. τηλ. επικοινωνίας  2241024008 & 2241044750, κ. 

Σαραντώνη Κική και κ. Τερλόγκου Κλεοπάτρα. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την 

προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας, ενώ θα βρίσκεται αναρτημένη και στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου και στο Διαύγεια. 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής αριθ. 3/2017 (ΑΔΑ: 7Η0ΧΩ1Ρ-ΗΥ1), που δεσμεύει τις πιστώσεις  στο σχετικό Κ.Α. 60-

7341.0008 και 60-7341.0009, που έχουν επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο 

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

Οικονομικών 2/100018/0026/2016. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 9o                                        Απόφ. Αρ. 388/2017 (Α.Δ.Α: ΩΒΟΡΩ1Ρ-0ΥΕ) 

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/47962/22-06-2017) 

 

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

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» μέσω της 

οποίας  διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό (19/06/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη 

προσωρινού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/47962/22-06-2017, ως κατωτέρω: 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1

ου
 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων» 

Σας αποστέλλουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση φθορών 

οδοστρωμάτων», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι 

η εταιρία «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 43,00% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : 42,00% 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ : 40,00% 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ : 47,00% 

και ποσό προσφοράς 22.941,37 € για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 

24%) ήτοι μέση έκπτωση 45,321%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών Σπ : 19.441,84€ 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 3.499,53€ 

Σύνολο ΣΔΕ : 22.941,37€ 

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», 

σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016.»  

(Ακολουθεί η υπογραφή του  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ.Κεφαλάκη Παύλου) 
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1
ο
 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 που θα 

εκτελέσει το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 

48.387,10 € (πλέον Φ.Π.Α 24%). 

Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, την Δευτέρα 19 του 

μηνός Ιουνίου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/40207/30-05-2017, ΑΔΑ: 

7ΤΔ7Ω1Π-ΤΚΓ, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος, αντικαθιστώντας ως το επόμενο τακτικό μέλος της επιτροπής 

διαγωνισμού την πρόεδρο Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. που απουσίαζε λόγω άδειας 

2) Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος  

3) Παροικάκη Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος (1
ο
 αναπληρωματικό μέλος επιτροπής) 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, 

σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 202/2-52017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του 

οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 208/02-05-2017 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 

ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 48.387,10 € (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:  

 

 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

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: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε 

2 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3 VAST-MAKE I.K.E  

4 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 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 
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παρόντος πρακτικού, ενώ συμπληρώθηκαν και τα στοιχεία των προσώπων που προσκόμισαν την 

προσφορά. Η επιτροπή άνοιξε τους φακέλους προσφοράς κατά σειρά επιδόσεως, μονοέγραψε και 

τοποθέτησε τον αύξοντα αριθμό επίδοσης στους φακέλους δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. 

Έπειτα ανοίχθηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών σύμφωνα με την σειρά προσέλευσης, τοποθετήθηκε ο 

αύξοντας αριθμό επίδοσης στα περιεχόμενα δικαιολογητικά και μονογράφηκαν ανά φύλλο.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους οικονομικών προσφορών και αφού έθεσε τον 

αύξοντα αριθμό επίδοσης της προσφοράς στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, μονοέγραψε κάθε 

σελίδα και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία ποσοστών έκπτωσης για κάθε διαγωνιζόμενο. Τα στοιχεία 

αυτά καταχωρήθηκαν στην κατάσταση του παραρτήματος Ι.  

Στη συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 

των ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων 

στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016. 

Στο σημείο αυτό δεν αποκλείστηκε η προσφορά καμίας διαγωνιζόμενης εταιρείας. 

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. 16/46700/19-06-2017 

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 20/06/2017 (το υπ’ αρ. 

324/20.06.2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου) με το οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα των εγγυητικών 

επιστολών. 

Στο σημείο αυτό δεν αποκλείστηκε η προσφορά καμίας διαγωνιζόμενης εταιρείας. 

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 «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 43,00% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : 42,00% 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ : 40,00% 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ : 47,00% 

   

και ποσό προσφοράς 22.941,37 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και 

ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 45,321 %. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

 

 

α/α 

 

Επωνυμία 
Στοιχεία ταυτότητας 

εκπροσώπου 

Πτυχίο Εγγυητική συμμετοχής Προσφορά 

Σειρά 

κατάταξης Αριθμός 

ΜΕΕΠ 

Κατηγορία: Οδοποιία 

Τάξη: Α1 και άνω  

967,74 € 

μέχρι 19/01/2018 

Χωμ 
Τεχ. 

Έργα 
Οδωστ Ασφ 

Μέση Έκπτωση 

Π
ρ

ο
σ

φ
ο

ρ
ές

 μ
έσ

ω
 

π
α

ρ
ά

δ
ο

σ
η

ς 
σ

τη
ν 

επ
ιτ

ρ
ο

π
ή

 

δ
ια

γω
νι

σ
μ

ο
ύ

 

1 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Γιωτόπουλος Δημήτριος 

ΑΖ 947217 
28786 Οδοποιία– 1η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61165-31.05.2017,  
Ποσό 968,00€, Διάρκεια 310 ημέρες 

44% 43% 42% 41% 

2 

41,589% 

Π
ρ

ο
σ

φ
ο

ρ
ές

 μ
έσ

ω
 π

ρ
ω

το
κό

λλ
ο

υ
 

7 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 
Αρ. Πρωτ.: 16/46463/19.06.2017 

Ώρα: 08:29 
30458 Οδοποιία– 2η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61214-09.06.2017,  
Ποσό 968,00€, Διάρκεια 310 ημέρες 

32% 32% 32% 32% 

4 

32,000% 

8 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΣ 
Αρ. Πρωτ.: 16/46540/19.06.2017 

Ώρα: 09:37 
30291 Οδοποιία– 1η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61246-14.06.2017,  
Ποσό 968,00€, Διάρκεια 310 ημέρες 

43% 42% 40% 47% 

1 

45,321% 

9 VAST-MAKE I.K.E. 
Αρ. Πρωτ.: 16/46552/19.06.2017 

Ώρα: 09:44 
29855 Οδοποιία– 2η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61177-06.06.2017,  
Ποσό 968,00€, Διάρκεια 310 ημέρες 

21% 21% 23% 23% 

5 

22,611% 

10 ΕΡΓΟΝ Αναπτυξιακή Ι.Κ.Ε. 
Αρ. Πρωτ.: 16/46566/19.06.2017 

Ώρα: 09:53 
29805 Οδοποιία– 2η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61221-09.06.2017,  
Ποσό 968,00€, Διάρκεια 310 ημέρες 

32% 29% 34% 33% 

3 

32,593% 
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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 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22.941,37 € 45,321% 

2 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24.507,02 € 41,589% 

3 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ 28.281,15 € 32,593% 

4 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΕ 28.530,13 € 32,000% 

5 VAST MAKE IKE 32.469,54 € 22,611% 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22.941,37 € 45,321% 

2 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24.507,02 € 41,589% 

3 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ 28.281,15 € 32,593% 

4 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΕ 28.530,13 € 32,000% 

5 VAST MAKE IKE 32.469,54 € 22,611% 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/47962/22-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών. 

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

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

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αριθ. 208/2017 (ΑΔΑ: 7ΙΚΑΩ1Ρ-57Θ) 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 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» , 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην μειοδότρια 

εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης:  
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Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 43,00% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : 42,00% 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ : 40,00% 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ : 47,00% 

και ποσό προσφοράς 22.941,37 € για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και 

ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 45,321%. 

 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών Σπ : 19.441,84€ 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 3.499,53€ 

Σύνολο ΣΔΕ : 22.941,37€ 

 

 

 

ΘΕΜΑ 10o                                                                    Απόφ. Αρ. 389/2017 (Α.Δ.Α.: Ω7ΩΛΩ1Ρ-8ΧΕ) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/48958/26-06-2017) 

 

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

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» , μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό (26/06/2017) του 

διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/48958/26-06-2017, ως 

κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή οστεοφυλακείων 

κοιμητηρίων Δήμου Ρόδου» 

Σας αποστέλλουμε το 2
ο 

Πρακτικό Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή οστεοφυλακείων 

κοιμητηρίων Δήμου Ρόδου», σύμφωνα με το Ν.4412/2016.  

Μετά  τα ανωτέρω ζητείται: 

1) Η έγκριση του 2ου Πρακτικού της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση 

της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή οστεοφυλακείων κοιμητηρίων 

Δήμου Ρόδου» στην εταιρεία “Σάββας Μακρής και Σια Ε.Ε.” με μέση έκπτωση 5,00%. 

2) Η εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. »  

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

 
«2

ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Δευτέρα  26 του 

μηνός Ιουνίου του έτους 2017  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, 

αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «Κατασκευή 

οστεοφυλακείων κοιμητηρίων Δήμου Ρόδου»,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 87/2017 απόφαση της 
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Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 

116/ 2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε  σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της 

διακήρυξης για την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στο 

άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης. 

Με την αριθ. 283/29-05-2017 (ΑΔΑ  7ΞΒ7Ω1Ρ-Χ8Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1
ο
 Πρακτικό του έργου : «Κατασκευή οστεοφυλακείων κοιμητηρίων Δήμου Ρόδου» 

σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «Σάββας Μακρής και Σια Ε.Ε. ». 

Με το υπ΄αρ. πρωτ. 16/44254/12-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος  να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 

έως 23.10 της Διακήρυξης και  με το υπ’ αρ. πρωτ. 16/47156/20-06-2017  έγγραφό της η εταιρεία 

«Σάββας Μακρής και Σια Ε.Ε. » υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. 

 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ποινικά Μητρώα (Σάββα Μακρή), (Φραγκιού Βόζου), (Φιλίππου 

Μακρή) 

                         23.3α 

Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ εταιρείας 23.3β 

Βεβαίωση ΕΦΚΑ για μισθωτούς μηχανικούς 23.3β 

Ενημερότητα ΙΚΑ έργου :Αντικατάσταση καταθλιπτικού δικτύου 

ύδρευσης Καλαβάρδα» 

23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ στελεχών εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Δ. Κωστίνη 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Φ. Βόζου 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Φ. Μακρή 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ(πρώην ΟΑΕΕ) του Σ. Μακρή 23.3β 

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης της εταιρείας 23.3γ 

Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης κ μη αναγκαστικής 

διαχείρισης της εταιρείας 

23.3γ 

Πιστοποιητικό ΤΕΕ του Δ. Κωστίνη για επαγγελματική διαγωγή 23.3γ 

Πιστοποιητικό ΕΕΤΕΜ του Φ. Βόζου για επαγγελματική διαγωγή 23.3γ 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για  αποκλεισμό 

της εταιρείας σύμφωνα με άρθρο 74 Ν4412/2016 

23.3γ 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εταιρείας  23.4,23.5,23.6,23.9 

Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβ. Συμβάσεων 23.5 

Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων 23.5 

Βεβαίωση ανεκτέλεστου για το έργο 23.5 

Καταστατικό σύστασης της εταιρείας 23.8 

Τροποποιήσεις καταστατικού (2007), (2011) ,(2013) 23.8 

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων καταστατικού 23.8 

Επικαιροποιημένο πιστοποιητικό ΓΕΜΗ  περί τροποποιήσεων 

καταστατικού 

23.8 

Η ΕΔΔ διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη    και σε ισχύ 

κατά το χρόνο κατάθεσής τους. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2  της διακήρυξης η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο 

πρακτικό, διαβιβάζει το φάκελο των παραπάνω 

δικαιολογητικών (αντίγραφα) προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου και εισηγείται  την 

κατακύρωση της σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας: «Σάββας Μακρής και Σια Ε.Ε». 

Μετά  τα ανωτέρω ζητείται: 

Η έγκριση του  2
ου

 Πρακτικού της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή οστεοφυλακείων κοιμητηρίων Δήμου 

Ρόδου» στην εταιρεία «Σάββας Μακρής και Σια Ε.Ε» με μέση έκπτωση 5,00%.» 
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 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/48958/26.06.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το 

έργο «Κατασκευή οστεοφυλακείων κοιμητηρίων Δήμου Ρόδου», μέσω της οποίας  

διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

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

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

 Την με αριθ. 116/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 283/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε 

το 1
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία 

«ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
Ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», 

  

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία  

«ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 5,00 % 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

 
ΘΕΜΑ 11o                                                                      Απόφ. Αρ. 390/2017 (Α.Δ.Α: 6ΚΛΣΩ1Ρ-ΩΓΔ) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΣΕ ΠΑΡΚΑ-ΠΑΡΤΕΡΙΑ-ΝΗΣΙΔΕΣ»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/49111/26-06-2017) 

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

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΑ-

ΠΑΡΤΕΡΙΑ-ΝΗΣΙΔΕΣ», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό (26/06/2017) του 

διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/49111/26-06-2017, ως 

κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΑ-ΠΑΡΤΕΡΙΑ-ΝΗΣΙΔΕΣ» 

Σας αποστέλλουμε το 2
ο 

Πρακτικό  Διαγωνισμού του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΑ-ΠΑΡΤΕΡΙΑ-ΝΗΣΙΔΕΣ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.  

 

Μετά  τα ανωτέρω ζητείται: 

1) Η έγκριση του 2ου Πρακτικού της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση 

της Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: 
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    «Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε πάρκα-παρτέρια-νησίδες» στην εταιρεία “ΝΑΝΤΦΑΡ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΙ” με μέση έκπτωση 46,00% 

2) Η εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.»  

(Ακολουθεί η υπογραφή του  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ.Πέρου Γεώργιου) 

 
«2

ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Δευτέρα 26 

του μηνός Ιουνίου του έτους 2017  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  

αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «Εγκατάσταση 

αρδευτικού δικτύου σε πάρκα-παρτέρια-νησίδες»,  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  σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της 

διακήρυξης για την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στο 

άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης. 

Με την αριθ. 286/29-05-2017 (ΑΔΑ  Ψ7Ο2Ω1Ρ-ΓΗΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1
ο
 Πρακτικό του έργου : «Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε πάρκα-παρτέρια-

νησίδες» σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η ατομική επιχείρηση «ΝΤΑΝΤΦΑΡ-

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΙ ». 

Με το υπ΄ αρ. πρωτ. 16/44267/12-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος  να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 

έως 23.10 της Διακήρυξης και  με το υπ’ αρ. πρωτ. 16/45549/15-06-2017  έγγραφό της η ατομική 

επιχείρηση «ΝΤΑΝΤΦΑΡ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΙ» υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς 

έλεγχο δικαιολογητικά. 

 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ                         

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ποινικό Μητρώο (ΝΤΑΝΤΦΑΡ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΙ )                          23.3α 

Φορολογική Ενημερότητα επιχείρησης 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ επιχείρησης 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ( πρώην ΟΑΕΕ) ατομική 23.3β 

Υπεύθυνη δήλωση για μισθωτούς μηχανικούς 23.3β 

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης της εταιρείας 23.3γ 

Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης και μη αναγκαστικής διαχείρισης της 

εταιρείας 

23.3γ 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εταιρείας 23.4,23.5,23.6,23.9 

Πιστοποιητικό ΓΕΩΤΕΕ  για επαγγελματική διαγωγή 23.3γ 

Βεβαίωση ΓΕΩΤΕΕ άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος ειδικότητας 

:γεωπόνων 

23.4,23.6 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για  αποκλεισμό της 

εταιρείας σύμφωνα με άρθρο 74 Ν4412/2016 

23.3γ 

Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβ. Συμβάσεων 23.5 

Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου 23.4,23.6 

 

Η ΕΔΔ διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη    και σε ισχύ 

κατά το χρόνο κατάθεσής τους. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2  της διακήρυξης η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο 

πρακτικό, διαβιβάζει το φάκελο των παραπάνω 

δικαιολογητικών (αντίγραφα) προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου και εισηγείται  την 
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κατακύρωση της σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας: «ΝΤΑΝΤΦΑΡ-ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΚΟΧΑΡΙ» 
Μετά  τα ανωτέρω ζητείται: 

Η έγκριση του  2
ου

 Πρακτικού της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε πάρκα-παρτέρια-

νησίδες» στην εταιρεία «ΝΤΑΝΤΦΑΡ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΙ» με μέση έκπτωση 46,00%.» 

 
 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/49111/26.06.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε πάρκα-παρτέρια-νησίδες», μέσω της οποίας  

διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

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

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

 Την με αριθ. 115/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι 

όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 286/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 

πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία 

«ΝΤΑΝΤΦΑΡ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΙ»  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
Ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου  «Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε πάρκα-παρτέρια-

νησίδες», 

  

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία  «ΝΤΑΝΤΦΑΡ-

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΙ»  με μέση έκπτωση 46,00 % 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 12o                                                            Απόφ. Αρ. 391/2017 (Α.Δ.Α: ΩΛΔΦΩ1Ρ-ΙΘΓ) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/50303/29-06-2017) 

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

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό 

(29/06/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/50303/29-06-

2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ». 
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    Σας στέλνουμε συνημμένα το 2
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ», σύμφωνα με 

τον Ν.4412/2016. 

   Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

1. Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση 

της Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ» στην εργοληπτική 

επιχείρηση: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση έκπτωση 52,692%, 

2. Να Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.»  

(Ακολουθεί η υπογραφή της  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Αναστασίας Παπαδοπούλου) 

 

«2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ.), σήμερα 

Πέμπτη 29 του μηνός Ιουνίου του έτους 2017  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 διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ», σύμφωνα με την υπ’ αρ.: 52/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ.: 120/24-3-2017 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης, για την 

ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της 

διακήρυξης. 

  Με την υπ’ αριθμό 284/29-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1
ο
  Πρακτικό 

του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ», σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εργοληπτική 

επιχείρηση: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

  Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ.) με το υπ΄ αρ.: 16/44241/12-06-2017 

έγγραφό της κάλεσε την Προσωρινή Ανάδοχο Εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της διακήρυξης και η οποία με το υπ. αρ.: 16/46619/19-06-

2017 έγγραφό της υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. 

 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά:   

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ποινικό Μητρώο (Κλήμης Χρυσοβαλάντης Σαββάκης) 23.3α 

Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ εταιρείας 23.3β 

Βεβαίωση ΕΦΚΑ για μισθωτούς μηχανικούς 23.3β 

Ενημερότητα ΙΚΑ έργου: «Αντιστήριξη πρανών οδού Καλαμάτας 

λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τη θεομηνία 2013» 

23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Σαββάκη Κλ. 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Μυριαλλή Αθ. 23.3β 

Α    Α   Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ της εργολ. επιχείρ.: 

Επιχί   «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

23.3β 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης της εργολ. 

επιχείρησης 

23.3γ 
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Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη εκκαθάρισης και μη 

αναγκαστικής διαχείρισης της εργολ. επιχείρησης 

23.3γ 

Πιστοποιητικό ΤΕΕ του Σαββάκη Κλήμη για επαγγελματική 

διαγωγή 

23.3ε 

Πιστοποιητικό ΤΕΕ του Μυριαλλή Αθανάσιου για επαγγελματική 

διαγωγή 

23.3ε 

Βεβαίωση ΤΕΕ μέλους του Σαββάκη Κλήμη  

Βεβαίωση ΤΕΕ μέλους του Μυριαλλή Αθανάσιου  

           Βεβαίωση ΤΕΕ της εταιρείας:                                          

«ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για  αποκλεισμό 

της εταιρείας σύμφωνα με άρθρο 74 Ν.4412/2016 

22.Α.9. & 23.3ε 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εργολ. επιχείρησης 23.4,23.5,23.6,23.9 

Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβ. Συμβάσεων 

και τα υπό εκτέλεση έργα  

23.5α 

Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων  23.5α 

Βεβαίωση ανεκτέλεστου για το έργο: «Αντιστήριξη πρανών οδού 

Καλαμάτας λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τη 

θεομηνία 2013» 

23.5α 

Καταστατικό σύστασης της εταιρείας 23.8 

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων καταστατικού 23.8 

 

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά είναι πλήρη και σε ισχύ κατά το χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το 

χρόνο κατάθεσης τους. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η Επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο
  Πρακτικό, διαβιβάζει τον φάκελο των παραπάνω 

δικαιολογητικών (αντίγραφα) στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και εισηγείται  την 

κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εργοληπτικής επιχείρησης: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.».» 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την υπ’ αριθμ. 16/50303/29.06.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό του διαγωνισμού 

για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

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

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

 Την με αριθ. 120/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι 

όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 284/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 

πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία 

«ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
Ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ», 
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 Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία  

«ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»,  με μέση έκπτωση 52,692 % 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

ΘΕΜΑ 13o                                                            Απόφ. Αρ. 392/2017 (Α.Δ.Α: ΩΙΧΑΩ1Ρ-8ΩΩ) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/47903/22-06-2017) 

  

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

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», μέσω 

της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό (19/06/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/47903/22-06-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση Παιδικών Χαρών 

Δήμου Ρόδου» 

Σας αποστέλλουμε το 2
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Παιδικών Χαρών 

Δήμου Ρόδου», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. 

Μετά  τα ανωτέρω ζητείται: 

3) Η έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Ρόδου» στην 

εταιρεία “VAST MAKE Ι.Κ.Ε.” με μέση έκπτωση 50,479%. 

4) Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.»  

(Ακολουθεί η υπογραφή του  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Κεφαλάκη Παύλου) 

 

«2
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Δευτέρα, 19 του 

μηνός Ιουνίου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/21995/27-03-2017, 

ΑΔΑ: 7Τ3ΔΩ1Ρ-Ω3Γ, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος  

2) Παυλούς Νικόλαος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος, 

3) Γκουμότσιος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

& Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο «Συντήρηση 

Παιδικών Χαρών Δήμου Ρόδου», σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 59/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 125/24-3-

2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου 52 και Διαγοριδών), σύμφωνα με το άρθρο 4, 

παράγραφος 4.2 της διακήρυξης για την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών όπως αυτά 

καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης.  
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Με την υπ΄ αριθμό 233/12-05-2017 (ΑΔΑ  ΩΑΙΩΩ1Ρ-ΩΤ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό του έργου: «Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Ρόδου» σύμφωνα με 

την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «Vast Make ΙΚΕ». 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών με το υπ΄ αρ. πρωτ. 16/39319/26-05-2017 έγγραφο της 

κάλεσε την Προσωρινή Ανάδοχο εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα 

άρθρα 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης η οποία με τα αρ. Πρωτ. 16/43821/09.06.2017 έγγραφό της 

υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά . 

 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α/α Είδος Δικαιολογητικού Παρατηρήσεις 

1.  Ποινικό Μητρώα Διαχειριστή (Φώτης Σλίμαν) – Περίπτωση ΙΚΕ  23.3α 

2.  Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας 23.3β 

3.  Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ εταιρείας 23.3β 

4.  

Ενημερότητα ΙΚΑ έργων: 

 Έργα απορρόφησης Όμβριων στο λιμάνι Ακαντιάς Ρόδου 

 Βελτίωση Περιφερειακής Οδού Ολύμπου Καρπάθου προς Σχολεία 

 Αποκατάσταση ζημιών από τις Θεομηνίες 22/11, 25/11, 04/12/2013 σε Δημοτικές 

Ενότητες της Ρόδου (Υπόλοιπα έργα στη ΔΕ Αφάντου) 

 Αποκατάσταση δημόσιων δικτύων και κοινόχρηστων υποδομών στη νήσο Κω – 

Επισκευή έργων πρωτεύοντος οδικού δικτύου νήσου Κω – Γεφύρι πλατύ ποταμού 

 Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στο Χαρμύλι 

23.3β 

5.  Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Κ. Καρανίκη 23.3β 

6.  Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Γ. Μπαλωμένου 23.3β 

7.  Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Φ. Σλίμαν 23.3β 

8.  Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Σ. Φοίτος 23.3β 

9.  Βεβαίωση ΕΦΚΑ για μη απασχόληση μισθωτών μηχανικών 23.3β 

10.  
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη εκκαθάρισης & μη αναγκαστικής διαχείρισης της 

εταιρείας 
23.3γ 

11.  
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, μη παύσης 

πληρωμών, διαδικασίας εξυγίανσης και ειδικής εκκαθάρισης της εταιρείας 
23.3γ 

12.  
Επικαιροποιημένη Υπεύθυνη δήλωση λοιπών περιπτώσεων παραγράφου Α4 του άρθρου 

22 της διακήρυξης.  
23.3ε 

13.  
Βεβαίωση ΤΕΕ περί μη καταδίκης για επαγγελματική διαγωγή, & μη καταδίκης σε βαρύ 

επαγγελματικό παράπτωμα, για Κ. Καρανίκη, Γ. Μπαλωμένου, Φ. Σλίμαν, Σ. Φοίτος.  
23.3γ 

14.  
Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για αποκλεισμό της εταιρείας σύμφωνα με 

άρθρο 74 Ν4412/2016 
23.3γ 

15.  Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εταιρείας  
23.4,23.5 

23.6,23.9 

16.  
Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβικών Συμβάσεων με πίνακα των υπό 

εκτέλεση έργων 

23.4,23.5 

23.6,23.9 

17.  

Βεβαιώσεις ανεκτελέστων για τα ανωτέρω έργα:  

 Έργα απορρόφησης Όμβριων στο λιμάνι Ακαντιάς Ρόδου 

 Βελτίωση Περιφερειακής Οδού Ολύμπου Καρπάθου προς Σχολεία 

 Αποκατάσταση ζημιών από τις Θεομηνίες 22/11, 25/11, 04/12/2013 σε Δημοτικές 

Ενότητες της Ρόδου (Υπόλοιπα έργα στη ΔΕ Αφάντου) 

 Αποκατάσταση δημόσιων δικτύων και κοινόχρηστων υποδομών στη νήσο Κω – 

Επισκευή έργων πρωτεύοντος οδικού δικτύου νήσου Κω – Γεφύρι πλατύ ποταμού 

23.4 

23.5 

23.6 

23.9 
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α/α Είδος Δικαιολογητικού Παρατηρήσεις 

 Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στο Χαρμύλι 

18.  Καταστατικό σύστασης της εταιρείας 23.8 

19.  Τροποποιήσεις καταστατικού (Τέσσερις εντός του έτους 2015) 23.8 

20.  Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων καταστατικού 23.8 

21.  
Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί καταστατικού σύστασης και τροποποιήσεων 

καταστατικού 
23.8 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά είναι  πλήρη και σε ισχύ κατά το χρόνο κατάθεσης τους. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο
 πρακτικό, διαβιβάζει το φάκελο των παραπάνω 

δικαιολογητικών (αντίγραφα) προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και εισηγείται  την 

κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας: «Vast Make ΙΚΕ»» 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/47903/22.06.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται 

το 2
ο
 Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

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

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

 Την με αριθ. 125/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι 

όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 233/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 

πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «VAST 

MAKE I.K.E.»  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
Ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», 

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία  «VAST 

MAKE I.K.E.»,  με μέση έκπτωση 50,479 % 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

ΘΕΜΑ 14o                                                                     Απόφ. Αρ. 393/2017 (Α.Δ.Α: 75ΣΩΩ1Ρ-ΥΓΒ) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Περίφραξη χώρου στην 

περιοχή Λειβάδα της Δ.Κ. Αρχαγγέλου»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/50416/29-06-2017) 
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Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής 

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΑ ΤΗΣ Δ.Κ. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό (29/06/2017) του διαγωνισμού για 

την ανάδειξη οριστικού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/50416/29-06-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Περίφραξη χώρου στην περιοχή 

Λειβάδα της Δ.Κ. Αρχαγγέλου» 

Σας αποστέλλουμε το 2
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «Περίφραξη χώρου στην 

περιοχή Λειβάδα της Δ.Κ. Αρχαγγέλου», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. 

Μετά  τα ανωτέρω ζητείται: 

5) Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Περίφραξη χώρου στην περιοχή Λειβάδα της Δ.Κ. 

Αρχαγγέλου» στην εταιρεία “VAST MAKE Ι.Κ.Ε.” με μέση έκπτωση 50,00%. 

6) Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.»  

(Ακολουθεί η υπογραφή του  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Μεταξωτού Νικόλαου) 

 

«2
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Πέμπτη, 29 του 

μηνός Ιουνίου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/21995/27-03-2017, 

ΑΔΑ: 7Τ3ΔΩ1Ρ-Ω3Γ, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) 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 Πολ. Μηχ.ΠΕ3 η οποία απουσίαζε λόγω κολλήματος. 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο 

«ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ», 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), σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4.2 της διακήρυξης για την 

ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της 

διακήρυξης.  

Με την υπ΄ αριθμό 288/29-05-2017 (ΑΔΑ  6ΨΘΙΩ1Ρ-ΖΤΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΑ ΤΗΣ 

Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «Vast Make 

ΙΚΕ». 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών με το υπ΄ αρ. πρωτ. 16/44244/12-06-2017 έγγραφο της 

κάλεσε την Προσωρινή Ανάδοχο εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα 

άρθρα 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης η οποία με τα αρ. Πρωτ. 16/49608/27.06.2017 έγγραφό της 

υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
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α/α Είδος Δικαιολογητικού Παρατηρήσεις 

1.  Ποινικό Μητρώα Διαχειριστή (Φώτης Σλίμαν) – Περίπτωση ΙΚΕ  23.3α 

2.  Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας 23.3β 

3.  Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ εταιρείας 23.3β 

4.  

Ενημερότητα ΙΚΑ έργων: 

 Έργα απορρόφησης Όμβριων στο λιμάνι Ακαντιάς Ρόδου 

 Βελτίωση Περιφερειακής Οδού Ολύμπου Καρπάθου προς Σχολεία 

 Αποκατάσταση ζημιών από τις Θεομηνίες 22/11, 25/11, 04/12/2013 σε Δημοτικές 

Ενότητες της Ρόδου (Υπόλοιπα έργα στη ΔΕ Αφάντου) 

 Αποκατάσταση δημόσιων δικτύων και κοινόχρηστων υποδομών στη νήσο Κω – 

Επισκευή έργων πρωτεύοντος οδικού δικτύου νήσου Κω – Γεφύρι πλατύ ποταμού 

 Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στο Χαρμύλι 

23.3β 

5.  Βεβαίωση ΕΦΚΑ για μη απασχόληση μισθωτών μηχανικών 23.3β 

6.  Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Φ. Σλίμαν  23.3β 

7.  Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Κ. Καρανίκη  23.3β 

8.  Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Γ. Μπαλωμένου 23.3β 

9.  Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Σ. Φοίτος 23.3β 

10.  
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, μη 

παύσης πληρωμών, διαδικασίας εξυγίανσης και ειδικής εκκαθάρισης της εταιρείας 
23.3γ 

11.  
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη εκκαθάρισης & μη αναγκαστικής διαχείρισης 

της εταιρείας 
23.3γ 

12.  

Βεβαίωση ΤΕΕ περί μη καταδίκης για επαγγελματική διαγωγή, & μη καταδίκης σε 

βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, για Κ. Καρανίκη, Γ. Μπαλωμένου, Φ. Σλίμαν, Σ. 

Φοίτος.  

23.3γ 

13.  
Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για αποκλεισμό της εταιρείας σύμφωνα 

με άρθρο 74 Ν4412/2016 
23.3γ 

14.  Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εταιρείας  
23.4,23.5 

23.6,23.9 

15.  
Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβικών Συμβάσεων με πίνακα των 

υπό εκτέλεση έργων 

23.4,23.5 

23.6,23.9 

16.  

Βεβαιώσεις ανεκτελέστων για τα ανωτέρω έργα:  

 Έργα απορρόφησης Όμβριων στο λιμάνι Ακαντιάς Ρόδου 

 Βελτίωση Περιφερειακής Οδού Ολύμπου Καρπάθου προς Σχολεία 

 Αποκατάσταση ζημιών από τις Θεομηνίες 22/11, 25/11, 04/12/2013 σε Δημοτικές 

Ενότητες της Ρόδου (Υπόλοιπα έργα στη ΔΕ Αφάντου) 

 Αποκατάσταση δημόσιων δικτύων και κοινόχρηστων υποδομών στη νήσο Κω – 

Επισκευή έργων πρωτεύοντος οδικού δικτύου νήσου Κω – Γεφύρι πλατύ ποταμού 

 Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στο Χαρμύλι 

23.4 

23.5 

23.6 

23.9 

17.  Καταστατικό σύστασης της εταιρείας 23.8 

18.  Τροποποιήσεις καταστατικού (Τέσσερις εντός του έτους 2015) 23.8 

19.  Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων καταστατικού 23.8 

20.  
Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί καταστατικού σύστασης και τροποποιήσεων 

καταστατικού 
23.8 
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Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά είναι  πλήρη και σε ισχύ κατά το χρόνο κατάθεσης τους. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο
 πρακτικό, διαβιβάζει το φάκελο των παραπάνω 

δικαιολογητικών (αντίγραφα) προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και εισηγείται την 

κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας: «Vast Make ΙΚΕ».» 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/50416/29.06.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ», 

μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

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

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

 Την με αριθ. 110/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι 

όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 288/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 

πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «VAST 

MAKE I.K.E.»  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
Ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΑ ΤΗΣ 

Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ», 

 

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία  «VAST MAKE 

I.K.E.»,  με μέση έκπτωση 50,00 % 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 15o                                                               Απόφ. Αρ. 394/2017 (Α.Δ.Α: 6Α99Ω1Ρ-1ΩΗ) 

Λήψη απόφασης για την αιτιολόγηση προσφοράς της προσωρινής μειοδότριας εταιρείας  

«ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.» όσον αφορά το έργο “ΕΠΙΣΚΕΥH-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ”» και επανέγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού του ανωτέρω 

έργου  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/50331/29-06-2017) 

 

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

Έργων & Υποδομών σχετικά με το διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με αρ. πρωτ.: 16/50331/29-06-2017, ως κατωτέρω: 
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«Θέμα: «Eπισκευή –συντήρηση σχολικών κτιρίων»                            

Σχετ. : α.  Η με αρ.310/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

           Β. Το με ΑΠ 16/45992/16-6-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας 

           Γ. Το με ΑΠ 49467/27-06-2017 έγγραφο της εταιρείας Τσακίρης Ε.Ε. 

 Η Υπηρεσία μας εξετάζοντας το ανωτέρω (γ) σχετικό έγγραφο της εταιρείας Τσακίρης Ε.Ε έχει να 

επισημάνει τα εξής: 

1)Η ένσταση ορθώς έγινε δεκτή από τον Δήμο μας δεδομένου ότι οι ενστάσεις ασκούνται επί των 

αποφάσεων  της Οικονομικής Επιτροπής. 

2)Εξετάζοντας την αιτιολόγηση της ανωτέρω εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά  φαίνονται 

εμπεριστατωμένα οι προσφορές προμηθευτών για υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο και οι τιμές 

προσφερόμενης εργασίας από ιδιώτες γι αυτά. 

Είναι προφανές ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση των τιμών μονάδος της μελέτης από τις τιμές που θα 

κοστίσει η εργασία στην ανωτέρω εταιρεία κι αυτό οφείλεται στη γενικότερη οικονομική κατάσταση 

(οικονομική κρίση) ,στις μεγάλες εκπτώσεις που κάνουν οι προμηθευτές ανάλογα με τη μεγάλη 

ποσότητα των υλικών που θα προμηθευτεί η εν λόγω εταιρεία και του τρόπου πληρωμής που έχει 

συμφωνηθεί για αυτά. Οπότε κι εμείς δεν μπορούμε να εκφράσουμε αντίρρηση επ΄αυτών. 

3)Είναι στην αρμοδιότητα της επίβλεψης των εργασιών εκτός απ΄την παρακολούθηση αυτών ,να 

ζητηθούν απ τον εργολάβο για κάθε υλικό που ενσωματώνεται στο έργο ο ποιοτικός έλεγχος τους, 

προσκομίζοντας προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών τα οποία θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με τα άρθρα του Τιμολογίου και τις αναφερόμενες ΕΤΕΠ. 

Κατόπιν των ανωτέρω και όπως προκύπτει από τα  έγγραφα σύμφωνα με το (γ) σχετικό που 

προσκόμισε η εταιρεία Τσακίρης Ε.Ε προκύπτει ότι αιτιολογείται η προσφερθείσα τιμή.    

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.»  

(Ακολουθεί η υπογραφή της  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ.Αναστασίας Χατζή και του 

Αναπληρωτή Προϊσταμένου κ. Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/50331/29-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών. 

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

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

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αριθ. 91/2017 (ΑΔΑ: Ω8ΕΕΩ1Ρ-ΓΑ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθμ. 239/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1
Ο
 

πρακτικό διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥH-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 

 Την με αριθμ. 310/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εξετάστηκε η 

ένσταση της εταιρείας «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» επί της απόφασης 239/2017 της 

Οικονομικής Επιτροπής, 

 Την με αριθμό 16/45992/16-06-2017 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

προς την ¨ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.» για αιτιολόγηση χαμηλής προσφοράς,  

 Το με αρ. πρωτ. 49467/27-06-2017 έγγραφο της εταιρείας Τσακίρης Ε.Ε. για την αιτιολόγηση 

της προσφοράς της,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Αποδέχεται την αιτιολόγηση της προσφερθείσας τιμής της εταιρείας «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε» για το 

έργο  «ΕΠΙΣΚΕΥH-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», 
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Β) Επανεγκρίνει αυτούσιο το 1
Ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», 

 

Γ) Κατακυρώνει προσωρινά εκ νέου το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στον μειοδότρια 

εταιρεία με την επωνυμία  «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : 63,00% 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ : 63,00% 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : 63,00% 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ : 63,00% 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  64,00% 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  64,00% 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  64,00% 

 

και ποσό προσφοράς 335.429,45 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 63,674%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 246.978,05 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 44.456,05 

Σύνολο Ι : 291.434,10 

Απρόβλεπτα 15% : 43.715,12 

Αναθεώρηση : 280,23 

Σύνολο ΙΙ : 335.429,45 

 

 

 

ΘΕΜΑ 16o                                                            Απόφ. Αρ. 395/2017 (Α.Δ.Α: 7ΣΛΤΩ1Ρ-Δ4Φ) 

Έγκριση για την παραλαβή του  4ου υποέργου  «Τεχνικός σύμβουλος για το Κέντρο 

Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου» της πράξης  «Κέντρο Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου», σύμφωνα και με την βεβαίωση περάτωσης 

των εργασιών του επιβλέποντος Μηχ/κου και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/50045/28-06-2017) 

 

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

Έργων & Υποδομών με τίτλο «Παραλαβή υποέργου «Τεχνικός Σύμβουλος για το Κέντρο 

Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου» της πράξης  «Κέντρο Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου»,  με αρ. πρωτ.: 16/50045/28-06-2017, ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα: Παραλαβή υποέργου «Τεχνικός Σύμβουλος για το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

(Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου» της πράξης  «Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου» 

1. Στις 24-04-2014 υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ¨ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΤΑ Α.Ε. – ΤΣΙΓΚΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ¨ του 4
ου

 υποέργου «Τεχνικός 

Σύμβουλος» που αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση (οικονομικό και φυσικό αντικείμενο) των 3 

υποέργων της παραπάνω πράξης του θέματος «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής 

ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου», «Προμήθεια σταθερού εξοπλισμού για το 

Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου» και «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου»,     
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2. Το υποέργο ολοκληρώθηκε έντεχνα και εμπρόθεσμα στις 20-02-2017 και ο ανάδοχος 

παρέδωσε όλες τις απαιτούμενες από την σύμβαση τεχνικές εκθέσεις προόδου. Η βεβαίωση 

περάτωσης των εργασιών υπεγράφη στις 21-02-2017.  

   Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει:  

Την παραλαβή του 4ου υποέργου «Τεχνικός Σύμβουλος για το Κέντρο Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου» της πράξης  «Κέντρο Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου» σύμφωνα και με την βεβαίωση περάτωσης των 

εργασιών του επιβλέποντος Μηχ/κου και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών»  

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  

κ.Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ.  Πρωτ. 16/50045/28.06.2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών του επιβλέποντος Μηχ/κού και της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει την παραλαβή του 4ου υποέργου «Τεχνικός Σύμβουλος για το Κέντρο Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου» της πράξης  «Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων 

Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου»,  σύμφωνα και με τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών του 

επιβλέποντος Μηχ/κου και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

 
 

 

ΘΕΜΑ 17o                                                                     Απόφ. Αρ. 396/2017 (Α.Δ.Α: 67ΟΠΩ1Ρ-ΩΥΣ) 

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ»  

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων  με αρ. πρωτ. 2/47295/20.06.2017) 

 

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

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ» μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 

1
ο
 Πρακτικό (20/06/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 

2/47295/20-06-2017, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΚΑΙ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ» 

        Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ», 
σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρία 

«VAST-MAKE  I.K.E.» με ποσοστό έκπτωσης 47,020% :  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ : 47,020% 

 και ποσό προσφοράς 31.786,91€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 47,020 %.Το παραπάνω ποσό 

αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 23.404,49 

 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 4.212,81 
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Σύνολο Ι : 27.617,30 

 

Απρόβλεπτα 15% : 4.142,60 

 

Αναθεώρηση 

 

: 
27,01 

Σύνολο ΙΙ : 31.786,91 

 

 

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  I.K.E.», σύμφωνα 

με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016.»  

(Ακολουθεί η υπογραφή της  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Παρασκευοπούλου Άννας) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

Για τη κατασκευή του έργου με τίτλο: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ» 

Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού με σύστημα προσφοράς 

επί μέρους ποσοστών  έκπτωσης κατά ομάδες  τιμών με έλεγχο ομαλότητας επιμέρους ποσοστών 

έκπτωσης ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) Ν.4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης 

σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά , μόνο βάσει τιμής  ( 

χαμηλότερη τιμή)  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 

δαπάνης 74.400,00€ με Φ.Π.Α  

Σήμερα την 20/06/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή στο Δημοτικό Κατάστημα  επί της οδού 

Ιπποτών αρ 4 ,ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών  τεχνικών έργων  η οποία ορίστηκε με 

την αρ 29/2017 ΑΔΑ:6ΤΓΛΩ1Ρ-8ΟΟ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και αποτελείται από 

τους  

1 Παρασκευοπούλου Άννα ,ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ως Πρόεδρος 

2 Θεοχαρίδου Βασιλική ,ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  ως Μέλος  

3 Κιαουρτζής Εμμανουήλ , ΤΕ Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών, ως Μέλος  

Διενεργήθηκε πρόχειρος  διαγωνισμός με σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών  έκπτωσης 

κατά ομάδες  τιμών με έλεγχο ομαλότητας επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) Ν.4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά , μόνο βάσει τιμής( χαμηλότερη τιμή)  ,για την 

ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ» βάσει της Μελέτης που εγκρίθηκε με την 243/2017 

απόφαση Δ.Σ.  που συντάχθηκε από τη Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου και των  όρων 

διακήρυξης της υπ΄ αριθμ 242/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 74.400,00€ ,εγκριθείσας με την αριθμ. 216/12-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περίληψη της ως άνω διακήρυξης αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

(www.rhodes.gr). Επίσης το πλήρες κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ . 

Την 9
η
 και 30 ώρα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού και κάλεσε τους 

επιθυμούντες να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό , όπως προσέλθουν και καταθέσουν 

ενώπιον της Επιτροπής ,εντός σφραγισμένων φακέλων ,τις προσφορές με τα δικαιολογητικά και την 

εγγυητική συμμετοχής ,όπως προβλέπεται στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης. 

Προσήλθαν οι κάτωθι υποψήφιοι οι οποίοι καταγράφηκαν  στο πρακτικό με σειρά προσέλευσης: 
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 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Αρ. Ταυτότητας ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

1 ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ε &Α 

Ο.Ε. 

Αρ.Πρωτ. 2/46528/19-

06-2017 

Ώρα 09:30 

 

2 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΑΗ955212 

ΛΥΡΙΣΤΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

3 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΖ947217 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

4 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ945813 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

5 VAST-MAKE  I.K.E. ΑΖ945064 ΦΟΙΤΟΣ ΣΙΜΩΝ 

6 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

Ι.Κ.Ε. 
ΑΕ409042 ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΒΑΟΣ 

7 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΑΑ802498 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 

8 
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

Αρ.Πρωτ.2/47034/ 

20-06-2017 

ώρα 09:40 

 

 

Ουδεμία άλλη προσφορά κατατέθηκε. 

Στη συνέχεια, παρουσία των διαγωνιζομένων, αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές και 

μονογράφησαν από το Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία 

(ποσοστό έκπτωσης ανά κατηγορία πτυχίου και μέση έκπτωση ) για κάθε διαγωνιζόμενο . 

Οι προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης ,ελέγχθηκαν ως προς  : 

 Την ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων  

 Την αριθμητική και ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης. Τον έλεγχο ομαλότητας 

για όλες τις παραπάνω προσφορές , για κάθε μία ξεχωριστά .  

 

Κατά τον έλεγχο των προσφορών αποκλείστηκε η εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.»  

διότι παρέλειψε να συμπληρώσει (αριθμητικώς και ολογράφως) την τελευταία και 7
η
 κατά σειρά 

 

ομάδα, που αφορά στους ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, του έντυπου προσφοράς της υπηρεσίας. 

Όλες οι υπόλοιπες υποβληθείσες προσφορές ήταν ομαλές.  Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων 

καταρτίστηκε ο πίνακας με τη σειρά μειοδοσίας έχει ως κατωτέρω: 

 
α/α  

 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ( ΕΠΩΝΥΜΙΑ ) 

 

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ  

1 VAST-MAKE  I.K.E. 47,020% 

2 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 42,200% 

3 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 38,000% 

4 ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ε &Α Ο.Ε. 37,800% 

5 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 35,590% 
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6 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35,000% 

7 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10,290% 

 

Αμέσως μετά καταγράφηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιέχονταν στους φακέλους και 

ξεκινώντας από το πρώτο μειοδότη ελέγχθηκαν :  

α) η έγκυρη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό  

β) η εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 Α ,Β-Ε (η ΣΤ) σύμφωνα με τη παρ 2 του άρθρου 79 

Ν.4412/16 ,με βάση το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 79 παρ 4 Ν.4412/16 ( 

Τ.Ε.Υ.Δ ) 

γ) το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών  κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 24.3 της 

παρούσας διακήρυξης στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζομένων  

Ανακεφαλαιωτικά ,στη δημοπρασία έλαβαν μέρος  οχτώ ( 8) από τους οποίους έγιναν δεκτοί (7) διότι 

πληρούσαν τους όρους της διακήρυξης. Η εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.»  

αποκλείστηκε κατά τον έλεγχο των προσφορών, διότι παρέλειψε να συμπληρώσει (αριθμητικώς και 

ολογράφως)  την τελευταία και 7
η
 κατά σειρά 

 
ομάδα, που αφορά στους ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, του 

έντυπου προσφοράς της υπηρεσίας. 

Επίσης ,πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών ο οποίος εκτελέστηκε 

χωρίς κάποια ευρήματα  

Οι φάκελοι συμμετοχής ασφαλίστηκαν σε κατάλληλο χώρο παρουσία και ευθύνη των μελών της 

Επιτροπής .. 

Σήμερα ,ημέρα Τρίτη  20/06/2017, κατά τη 1
η
 συνεδρίαση της Επιτροπής Διεξαγωγής του 

Διαγωνισμού , συντάσσεται το παρόν πρακτικό βάσει του οποίου :  

Προσωρινός μειοδότης της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ»  
Προϋπολογισμού  δαπάνης €74.400,00 € 

Ανακηρύσσεται η : «VAST-MAKE  I.K.E.»  

με έδρα : Καναδά 73, Ρόδος 85132,  

      τηλ. 22410 34900 Fax 22410 70676   

με την προσφερθείσα μέση έκπτωση: 47,020% (Σαράντα εφτά τα εκατό και είκοσι χιλιοστά ) 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/47295/20-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 

Μνημείων, 

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

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

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αριθ. Ορθή Επανάληψη 242/2017 (ΑΔΑ: 7ΜΚΠΩ1Ρ-9ΟΦ) 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 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ», 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία με 

την επωνυμία «VAST-MAKE Ι.Κ.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ : 47,020% 

 και ποσό προσφοράς 31.786,91€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 47,020 %.Το παραπάνω ποσό 

αναλύεται ως εξής: 
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Δαπάνη Εργασιών : 23.404,49 

 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 4.212,81 

 

Σύνολο Ι : 27.617,30 

 

Απρόβλεπτα 15% : 4.142,60 

 

Αναθεώρηση 

 

: 
27,01 

Σύνολο ΙΙ : 31.786,91 

 

 

 

ΘΕΜΑ 18o                                                                  Απόφ. Αρ. 397/2017 (Α.Δ.Α: 6ΡΣ4Ω1Ρ-ΕΧ6) 

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού της «Μελέτης Γεωλογικής καταλληλότητας στα 

πλαίσια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Αφάντου» και 

έγκριση των συμβατικών τευχών και του φακέλου της  μελέτης. 

(Εισήγηση Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, με αρ. πρωτ. 1330/17(οικ)/20-06-2017) 

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

Σχεδιασμού με αρ. πρωτ. 1300(17οικ)/20-06-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  

ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ»   

Σχετ:  

1. Το Αρθρο 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/ 7-6-10 Τεύχος Α) 

2. Το Ν. 4412/2016 περί “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις  που έχουν 

εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν 

εκδοθεί για την ερμηνεία του. 

3. Το ΠΔ 138/2009 

4. Την Εγκύκλιο 5/2017  του Υπουργείου Υποδομών, & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣγ/ 12298/ΦΝ 

439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05, ΦΕΚ Β’ 

1162) 

5. Το Ν.2508/97 (ΦΕΚ Α΄ 124/13-6-1997)   όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα 

6. Αρ. 9572/1845 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ  (ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000) με θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές 

μελετών Γενικών Πολεοδομικών  Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων     Οικιστικής Οργάνωσης 

Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)  και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών,   

7. Αριθμ. οικ. 37691/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1902/14.9.2007), Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ περί 

«Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που 

συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ» και το Αρ.πρωτ. 19818/05-06-08 

http://www.roikos.gr/wp-content/uploads/FEK/%CE%95.5-2017_A%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AE%20%CF%84%CE%BA-2017.pdf
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έγγραφο της Δ/νσης Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία Σύνταξης των 

Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που εκπονούνται στα πλαίσια των ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ» 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τα παραπάνω σχετικά . 

2. Το γεγονός ότι στον ΚΑ 40-7413.0060 προϋπολογισμού 2017, του οικονομικού έτους 2017 έχει 

εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 33.000,00 ευρώ, για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος 

(αρ.174/30-3-2017 Απόφαση Δ.Σ. Ρόδου για την αναμόρφωση του Π/Υ έτους 2017). 

3. Το γεγονός ότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου έχει 

ολοκληρωθεί και παραληφθεί  με την αρ. 339/2014 Απόφαση Δ.Σ. Ρόδου,  

4. Τον Φάκελο της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΦΑΝΤΟΥ»   που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού προϋπολογισμού 

26.429,04 €   πλέον  ΦΠΑ 24%.  

Στα πλαίσια του Ν. 3852/10, ΦΕΚ 87/Α/7-6-10, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του 

νέου ενιαίου Δήμου Ρόδου, παρέλαβε από τον πρώην Δήμο Αφάντου το Φάκελο της Μελέτης: 

«Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δ. Αφάντου» 

Η Μελέτη του  Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου (πρώην Δήμου 

Αφάντου) παραλήφθηκε από τον ενιαίο Δήμο Ρόδου σε επίπεδο Β2 Σταδίου (εγκεκριμένο),  με 

εκκρεμή την εκπόνηση της εγκεκριμένης από το Δ.Σ. Αφάντου 1
η
 Συμπληρωματική Σύμβαση. 

Η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να  

ολοκληρωθεί η εκπόνηση της   1ης Σ.Σ.  και να παραληφθεί και να εγκριθεί η συνολική Μελέτη  από 

το Δ.Σ. Ρόδου (αρ.339/2014 Απόφαση). 

Επιπλέον ανατέθηκε και εκπονήθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα 

με την ΚΥΑ 107017/28-8-2006 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ περί «Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου» (ΦΕΚ 1225/Β) 

και την αρ. οικ 131334/15-11-2010 εγκύκλιο της Ε.Υ.Π.Ε. του Υ.ΠΕ.Κ.Α. με θέμα «Διευκρινήσεις επί 

ερωτημάτων σχετικών με τη διαδικασία Σ.Π.Ε. κατά την εκπόνηση των Μελετών Γ.Π.Σ. – 

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.» 

Σύμφωνα ωστόσο με την 9572/1845 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ  (ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000) με θέμα : Τεχνικές 

προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών  Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων     Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)  και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών,  για την 

ολοκλήρωση του Γ.Π.Σ. απαιτείται επιπλέον της Σ.Μ.Π.Ε. και Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, 

η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 37691/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1902/14.9.2007), Απόφαση 

Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ περί «Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής 

Καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ» και το Αρ.πρωτ. 

19818/05-06-08 έγγραφο της Δ/νσης Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία 

Σύνταξης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που εκπονούνται στα πλαίσια των ΓΠΣ – 

ΣΧΟΟΑΠ» 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ανάθεση της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ»   είναι απολύτως αναγκαία και επείγουσα για τη 

θεσμοθέτηση του Γ.Π.Σ. ΑΦΑΝΤΟΥ αλλά και για τη διασφάλιση του Δημόσιου συμφέροντος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σας διαβιβάζουμε το Φάκελο και τα Τεύχη της Μελέτης 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ»  ,  που συντάχθηκε από 

την Υπηρεσία μας και παρακαλούμε για: 

1. Την έγκριση του Συμβατικών Τευχών και του Φακέλου της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ»   όπως 

συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 

σύμφωνα με το ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 του Ν4412/2016,  προϋπολογισμού 26.429,04 € 

χωρίς Φ.Π.Α. ή 32.772,01 €  με ΦΠΑ 24%  τα οποία περιλαμβάνουν:  

         Α. Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας  με τα Προσαρτήματά της 

         Β.  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

         Γ.  Συγγραφή Υποχρεώσεων 

         Δ.  Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων το οποίο περιλαμβάνει: 

              α) Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας Έργου 

              β) Πρόγραμμα Απαιτούμενων Μελετών – Προδιαγραφές 

              γ) Απαιτούμενη Δαπάνη 

         Ε. Τεύχος Προεκτιμώμενης  Αµοιβής 

Σημειώνεται ότι από τα παραπάνω Συμβατικά Τεύχη, και  σύμφωνα με : 

- Την Εγκύκλιο 5/2017  του Υπουργείου Υποδομών, & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣγ/ 

12298/ΦΝ 439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 

του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Υ.Α. 

ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05, ΦΕΚ Β’ 1162) 

- τη διάταξη του άρθρου 59 του νόμου 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις», 

που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α’ 157/ 4-8-2014) 

- την Εγκύκλιο 13 / Αριθ. Πρωτ. Δ17α/ 06 / 90 / ΦΝ 433.γ/ 20-8-2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ, 

προκύπτει ότι στο διαγωνισμό για την ανάθεση της Μελέτης:  «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ»  μπορούν να συμμετέχουν οι παρακάτω  Τάξεις 

πτυχίων :  

 για την κατηγορία 20 «Γεωλογικές Υδρολογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες» όλες 

οι τάξεις,  

2. Την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού και τη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης σύμφωνα 

µε το άρθρο 117 του N. 4412/2016 (Συνοπτικός Διαγωνισμός). Κριτήριο επιλογής αναδόχου 

ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά των συμμετεχόντων στον 

διαγωνισμό. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές του Δ/ντή Πολεοδομικού Σχεδιασμού και του Εντεταλμένου συμβούλου 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Κακκούλη Γεωργίου) 

  

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   ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΟΟ ΝΝ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   ΜΜ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΤΤ ΗΗ ΣΣ  

Ο Δήμος Ρόδου 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία 

 

με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ» 

Εκτιμώμενης αξίας   26.429,04 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 

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 εκπόνησης της ως άνω μελέτης. 

http://www.roikos.gr/wp-content/uploads/FEK/%CE%95.5-2017_A%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AE%20%CF%84%CE%BA-2017.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

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

1. 1        Αναθέτουσα αρχή
      

   :   ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.2  Κύριος του Έργου :         ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3  Εργοδότης:                          ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.4  Προϊστάμενη Αρχή :            ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ 

  1.5     Διευθύνουσα Υπηρεσία : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Περιφερειακής Ενότητας  Δωδ/σου 

                                                           Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 

1.7 Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές: 

Οδός                                               : ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ 1 

Ταχ.Κωδ. : 851 00 

Τηλ. : 2241364683-6-7 

Telefax : 2241364697 

E-mail            : dpoleodsxed@rhodes.gr 

1.8 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 

εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους 

ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα της αναθέτουσας αρχής 

καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως 

στους ενδιαφερόμενους/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 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: 

α) η παρούσα διακήρυξη, 

β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν 

4412/2016,  

γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

δ) το τεύχος τεχνικών δεδομένων,  

ε) η συγγραφή υποχρεώσεων,  

στ) το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών, 

η) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω, 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης από τις ….  στην ιστοσελίδα www.rhodes.gr  

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ήτοι έως την ........................................, η αναθέτουσα αρχή 

παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά 

δικαιολογητικά, το αργότερο  έως την ........................................................ Επίσης μέχρι την ημέρα 

Οδός                                               : ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ 1 

Ταχ.Κωδ. : 851 00 

Τηλ. : 2241364683-86-87 

Telefax : 2241364697 

E-mail            : dpoleodsxed@rhodes.gr 

Πληροφορίες : Αναστασία ΣΩΤΡΙΛΛΗ 

http://www.rhodes.gr/
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αυτή, οι  οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερώνονται για το “φάκελο δημόσιας σύμβασης 

μελέτης” που βρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των 

περιεχομένων του.   

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14,  είτε (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Διαγοριδών 1, 85100 Ρόδος είτε (β) με αποστολή, 

επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100 Ρόδος  είτε (γ) με 

κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100 Ρόδος  

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 14 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 τη μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  

ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ»   

με αναθέτουσα αρχή  το Δήμο Ρόδου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών….. 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η 

οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον 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 Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 20.1 του παρόντος, 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 20.2 του παρόντος. Εάν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, 

λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 

και γ) 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 

20.3 του παρόντος. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του 

άρθρου 3.2 του παρόντος. 

3.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 

ημερομηνία  υποβολής  του άρθρου 14 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος. 

3.5 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 

στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η 

προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή 

που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.  

3.6 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο: 

α) από τον ίδιο το μελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, 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 
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συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 

τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 4 : Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 

4.1 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 λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 του παρόντος. 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 το άρθρο 3.1 του 

παρόντος (η ώρα και ημέρα  υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως 

φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως 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. 

4.2 Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της 

παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος, αποσφραγίζει τους κυρίως 

φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι προσφορές που 

παραλαμβάνονται, καταχωρούνται 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, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ............................. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον 

αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον 

Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

4.3 Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

γνωστοποιεί με έγγραφο του Προέδρου της, προ εύλογης προθεσμίας και με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε 

όλους τους προσφέροντες, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της δημόσιας συνεδρίασης για την 

αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής.  

Οι υπόλοιποι φάκελοι προσφορών παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα της 

Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθμολόγησή τους, με την 

εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ολοκληρώνεται με τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών 

και τη σχετική λεκτική αιτιολογία και υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή. Οι τεχνικές προσφορές 

θεωρούνται αποδεκτές εφόσον οι επί μέρους βαθμολογίες των κριτηρίων ανάθεσης είναι πάνω από τα 

αντίστοιχα ελάχιστα όρια όπως καθορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος, αλλιώς απορρίπτονται και ο  

προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 

Σε περίπτωση διακοπής δημόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία συνεχίζεται τις αμέσως επόμενες 

ημέρες. Σχετικώς εκδίδεται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία 

κοινοποιείται εγγράφως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικώς ή με φαξ ή με συνδυασμό των 

ανωτέρω μέσων
 
σε όλους τους προσφέροντες για την ημερομηνία και ώρα της επόμενης δημόσιας 

συνεδρίασης.  

4.4 Το σχετικό πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης 

των τεχνικών προσφορών, εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή. Κατά της απόφασης έγκρισης του 

πρακτικού, η οποία έχει κοινοποιηθεί με επιμέλεια της αναθέτουσας αρχής, χωρεί ένσταση κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος. 

Εφόσον ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της απόφασης  έγκρισης του Πρακτικού ελέγχου των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, η 

Αναθέτουσα Αρχή αναπέμπει το Πρακτικό στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, η οποία θα πρέπει να 

εφαρμόσει τη διαδικασία της παραγράφου 4.3 της παρούσας για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της 
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τεχνικής προσφοράς και συντάσσει νέο Πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται εκ νέου στην Αναθέτουσα 

Αρχή προς έγκριση.            

4.5 Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς των προσφερόντων που αποκλείσθηκαν 

(για οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα 

της Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσμία ή ενδεχομένως οι αποκλεισθέντες  δηλώσουν 

εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώματος υποβολής ενστάσεων.  

4.6 Μετά την οριστικοποίηση της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

καλεί εγγράφως τους προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με το 

ανωτέρω Πρακτικό, σε δημόσια συνεδρίαση, σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται εγγράφως 

σε αυτούς προ πέντε (5) ημερών, για την αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών. Κατά την 

ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, η Επιτροπή αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές, τις 

μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενό τους σε σχετικό Πρακτικό. Η υποβληθείσα οικονομική 

προσφορά κατά κατηγορία μελέτης απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειμένου της 

προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείμενο της μελέτης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία  της 

περιπτ. (κε) της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.  

Ύστερα από τη βαθμολόγηση των αποδεκτών οικονομικών προσφορών και στάθμιση της 

βαθμολογίας της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς κάθε προσφέροντος, η Επιτροπή προσδιορίζει 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής 

σύμφωνα με το άρθρο 21.1 του παρόντος και καταγράφει τις ενέργειές της και την εισήγησή της για 

την ανάθεση, σε σχετικό Πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου 

να το εγκρίνει.  

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους προσφέροντες. 

Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 του 

παρόντος. 

 

Άρθρο 5:  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 

σύμβασης 

5.1 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  

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά  υποβάλλονται 

στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

5.2  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.  

5.3 i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των δικαιολογητικών, ή  

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται η 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 του παρόντος
 

ή η πλήρωση μιας ή 

περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 19 του 

παρόντος, 

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 5.5 της παρούσης, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, η δε κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  

5.4 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι 

πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι 

την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της 

παρούσας (οψιγενείς μεταβολές), οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την 
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αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της παρούσας. 

5.5 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.  ότι πληροί, κατά τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 5.4. της παρούσας, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας. 

5.6 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 19 της 

παρούσας, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

5.7  Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από  την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή Δ.Ρόδου 

(αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά την παρ. 5.6 του 

παρόντος άρθρου, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.   

5.8   Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές  λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν στα γραφεία της  αναθέτουσας αρχής, Διαγοριδών 1, 85100 Ρόδος (τόπος) εντός 

χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε 

αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης.  

5.9 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 κ.λπ., επί αποδείξει.  

 

Άρθρο 6: 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 

14 της παρούσας. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 

γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και 

ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του 

παρόντος, 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 τα 

οριζόμενα στο 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 31η Μαρτίου 2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 

έως 374). 

 

Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να 

συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης της 

τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

 

Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης 

8.1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  
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8.2 Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 

άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 22 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 17 και τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής του άρθρου 19 και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 18, 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. 

8.3 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, 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 περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 

106 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 9:  Σειρά ισχύος εγγράφων 

Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη: 

1.  Το Συμφωνητικό, 

2.  Η παρούσα Διακήρυξη  με τα Προσαρτήματά της, 

3.  Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 

4.  Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου, 

5.  Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα Παραρτήματά της, 

6.  Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των 

απαιτούμενων μελετών  και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.  

7. Το τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της 

προεκτιμηθείσας αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης. 

Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας  

10.1 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 ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

10.2  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 σε 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 Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, 

αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

10. 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 ‘’Apostille” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 
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Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και  

36 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013).  

10.4    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. 

10.5 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 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως 

ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας: 

 Ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις  που έχουν 

εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν 

εκδοθεί για την ερμηνεία του. 

 Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 

συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως ισχύουν. 

 Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 

 Ο 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. 

 Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Ο ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

 Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185). 

 Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει.  

 Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.  

 Ο 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». 

 Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”. 
 
 

 Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”, ο ν. 

3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013» και ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και 
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εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» και το κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικό πλαίσιο. 

 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

 Ο ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) όπως 

ισχύει. 

  Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”. 

 Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

όπως ισχύει. 

 Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”, όπως ισχύει. 

 Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν  κλπ  

Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών     

και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως 

ισχύει, ως προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση 

αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών. 

 Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από 

17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής 

αυτών’’, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 3919/2011 (Α΄32). 

 Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που 

αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων». 

 Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της 

διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 

διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 

προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 

του ν. 4024/2011 (Α’ 226). 

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη 

προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 

οριζόμενα στα  έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 

γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση 

και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

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. 

 Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης 
12.1 Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 26.429,04 € (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει τις  

προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:  

 

1. 26.429,04  € για μελέτη κατηγορίας 20 

 

Η μελέτη έχει ενταχθεί  στον Προϋπολογισμό έτους 2017 Δ. Ρόδου  (Κ.Α. 40-7413.0060) και η 

σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους  και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011.  

 

12.2 Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και 

οι τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των άνω προεκτιμώμενων αμοιβών, 

αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.  

Οι  οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, να 

μελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονομική τους προσφορά αποτελεί τη  συνολική 

αμοιβή τους για το σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο  

δημόσιας σύμβασης. Τεκμαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη μελέτη του Φακέλου 

δημόσιας σύμβασης, την πιθανότητα να μην αντιστοιχούν οι ποσότητες μονάδων φυσικού 

αντικειμένου, που αναφέρονται στο τεύχος της προεκτιμώμενης αμοιβής, στις τελικές ποσότητες που 

θα απαιτηθούν για την εκπόνηση της μελέτης και διαμόρφωσε ανάλογα την οικονομική του 

προσφορά. Εφόσον προκύψουν διαφορές, εφαρμόζεται το άρθρο 186 του ν. 4412/2016. 

   

12.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία 

υπογραφής του συμφωνητικού. 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε   εκατόν 

ογδόντα  (180)  ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

 Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως: 

1. Εκπόνηση Α΄Φάσης ………. Ενενήντα (90) ημέρες 

2. Εκπόνηση Β΄Φάσης ………. Ενενήντα (90) ημέρες 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) 

ημέρες  

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του  συμφωνητικού, 

μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.  

   

Άρθρο 13: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 
13.1 Eναλλακτικές προσφορές  δε γίνονται δεκτές 

13.2 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά 

13.3 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.  

13.4 Οι προσφορές θα ισχύουν για δέκα (10)  μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών του επομένου άρθρου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά 

από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

Άρθρο 14 : Ημερομηνία λήξης προθεσμίας  υποβολής προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των  προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 

…………………………………………  και ώρα ……………….  .  
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Προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσμα  απορρίπτονται ως  μη κανονικές, κατά το άρθρο 3.5 του 

παρόντος. 

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης  

15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού      530,00€, η 

οποία εκδίδεται είτε 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, είτε 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.  

Οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

  α) την ημερομηνία έκδοσης,  

  β) τον εκδότη,  

  γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου),  

  δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

  ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 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. 

  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 σχετικής διακήρυξης 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.  

Εάν η εγγύηση συμμετοχής εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις 

επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής καταπίπτουν, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

Τεχνικού Συμβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 

παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19 της παρούσας, δεν 

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής  επιστρέφονται ως εξής : 

α) στον ανάδοχο, με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,  

β) στους λοιπούς προσφέροντες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

 

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς 

Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: α) εκδίδεται  είτε 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, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση 

σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού και β) πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 15.1 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης.  
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,  υπέρ 

του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου.  

15.3     Εγγύηση προκαταβολής 

 …………………………… (όπου απαιτείται) 

15.4    Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δημοσιεύεται στον ελληνικό Τύπο, καθώς και 

στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ( www.rhodes.gr ).  

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον 

ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της σύμβασης.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο 

οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει του άρθρου 18 και πληροί τα κριτήρια επιλογής του 

άρθρου 19. 

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

17.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 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.  

17.2     Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

17.3   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν 

λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση 

των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες 

μελετών.  

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού  

 18.1  Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα 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: 

18.1.1  Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος 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 24
ης

 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 παρ. 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, 

http://www.rhodes.gr/
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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 ). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντος ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

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 εν λόγω 

υποχρέωση αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

18.1.2 α) 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  

β) 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 στις 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.  

 

18.1.3 Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος, δεν εφαρμόζονται
 
 οι παράγραφοι  18.1.1 και 18.1.2. [Σε περίπτωση 

που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η παράγραφος 18.1.3].  

 

18.1.4  Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, 

πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 14 της παρούσας, δεν 

εφαρμόζεται η παράγραφος 18.1.2. [Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, 

διαγράφεται η παράγραφος 18.1.4.]  

  

18.1.5 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
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(α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος 

Α’ του ν. 4412/2016, 

 

(β) Ο προσφέρων 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) 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) Μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 

προσφερόντων 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) Ο προσφέρων 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) Ο προσφέρων 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 79 του ν. 4412/2016,  

 

(η) Ο προσφέρων 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) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

 

18.1.6 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων 

παραγράφων.   

 

18.1.7 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

18.1.1 και 18.1.5 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 προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
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σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα 

μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Προσφέρων 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. 

 

18.1.8 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. 

 

18.1.9 Προσφέρων 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 σύμβασης. 

 

Άρθρο 19 .  Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

 

19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται 

στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι 

εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

  

19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

......................................................................................... 

19.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  

(α) Για κατηγορία μελέτης 20, απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετους εμπειρίας. 

(β) ............................................................................................ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς 

Κάθε  προσφέρων οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω στοιχεία: 

 20.1       ΦΑΚΕΛΟΣ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο προσφέρων πληροί 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

αα) δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στο 

άρθρο 18 του παρόντος,  

ββ) ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 19 της 

παρόντος.  

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

β) εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15.1 του παρόντος,  
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω 

δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, πλην της εγγύησης 

συμμετοχής. 

 

20.2      ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόμενα στην παρ. 21.2 της παρούσας:  

α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του 

Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, με επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής 

τους. Στην Τεχνική Έκθεση δεν  πρέπει να περιλαμβάνονται προτάσεις τεχνικών λύσεων, 

β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος 

εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των 

σταδίων ή φάσεων της κύριας και των υποστηρικτικών μελετών (όταν πρόκειται για σύνθετη μελέτη) 

την αλληλοτροφοδότηση των μελετών με δεδομένα, τον καθορισμό σημείων ελέγχου και 

απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης,  

γ) χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της 

περιπτ. (β), λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης, 

  δ) οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του 

συντονιστή και της ομάδας μελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της 

και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας μελέτης σε αντίστοιχες 

ευθύνες με αυτές που αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το βαθμό επιτυχίας της, λαμβανομένων 

υπόψη των ανωτέρω περιπτώσεων (β) και (γ),  

ε) στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα 

καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης, 

στ) …………………………… 

Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων αυτών), 

καθώς και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τα ανωτέρω δ) και ε) σημεία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 

παραρτημάτων και εξαιρουμένων των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν 

πιστοποιητικών με τα οποία αποδεικνύεται προηγούμενη συνεργασία μεταξύ μελών της 

προτεινόμενης ομάδας μελέτης) δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο μέγεθος ……. σελίδων  

κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράμματος. 

Όταν το περιεχόμενο των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων υπερβαίνει το εύλογο μέγεθος, κατά την 

κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση την αρχή του ίσου μέτρου 

κρίσης), το υπερβάλλον υλικό δε θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.  

Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας μελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. 

 

20.3      ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιλαμβάνει το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο 

αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος, την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και την 

συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επιμέρους κατηγορία μελέτης. Οι συμμετέχοντες 

υποβάλλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή ανά 

κατηγορία μελέτης και τη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Η οικονομική προσφορά 

συντίθεται για κάθε επί μέρους κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της 

παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. Περιλαμβάνει, εκτός από τις αμοιβές για την 

εκπόνηση των μελετών, τις αμοιβές για τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των 

αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών /μελετών, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. 

Η συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό) επί της 

προεκτιμώμενης αμοιβής, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις κατά 

τους όρους του  άρθρου 7 του παρόντος.  
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Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς   

21.1   Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι 

Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια και 

υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.  

 ………………………………………… 

21.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  

Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων (και υποκριτηρίων) 

αξιολόγησης ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών 

γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 

U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3… +σν*Κν 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2
ο
) δεκαδικό ψηφίο. 

Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν  

και ισχύει σ1+σ2+..σν = 1   

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε UTΠ = …%. 

Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων του άρθρου 

21.1 απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 

 

21.3. Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 

Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία 

ΒΟΠι της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠι ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ως 

εξής: 

ΒΟΠι = 100 x  (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή. 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2
ο
) δεκαδικό ψηφίο. 

Ο συντελεστής  βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε  UΟΠ=20%  

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων οι Τεχνικές 

Προσφορές κρίθηκαν  κανονικές, σύμφωνα με την παράγραφο 21.2 της παρούσας.  

21.4 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής  

H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:  

U =  U ΤΠ * 80% +  U ΟΠ * 20% 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2
ο
) δεκαδικό ψηφίο. 

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον 

μεγαλύτερο αριθμό στο U. 

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη 

μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική 

προσφορά, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές.  

Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα (μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού, πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής, έλεγχος νομιμοποίησης) 

  Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην 

παρούσα διακήρυξη, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και κατά τη σύναψη της σύμβασης. Αν στις ειδικές διατάξεις 

που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται 

έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός ........................................................ που 

προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της σχετικής πρόσκλησης. Οι ένορκες 



112 

 

βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν 

ημερομηνία εντός ............................................................. 

 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 

19 της παρούσας. Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του 

άρθρου 18 και της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 

19.1 πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων της 

οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του 

άρθρου 19.2 και 19.3, αντίστοιχα, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 5.1 ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

22.1 Σχετικά με τον έλεγχο περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού: 

22.1.1  Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 του παρόντος, απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους μέλους  ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και 

στα πρόσωπα που ορίζονται στα τρία τελευταία εδάφια του άρθρου 18.1.1  του παρόντος. 

 22.1.2 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 του παρόντος: 

β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του 

οικείου κράτους μέλους ή χώρας.  

Οι Έλληνες μελετητές - φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν βεβαίωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ή 

άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισμού όπου είναι ασφαλισμένοι για την κάλυψη κύριας και 

επικουρικής ασφάλισής τους. 

Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών  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. 

β2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 

μέλους ή χώρας.  

Οι έλληνες μελετητές και Εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό της 

αρμόδιας Δ.Ο.Υ.  

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. 

22.1.3 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.5 του παρόντος:  

Για την περίπτωση β’, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης, εκδίδονται 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., όταν δε πρόκειται περί Α.Ε. από το Γ.Ε.Μ.Η. ή τις Περιφερειακές Ενότητες, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Οι μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν 

προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’ επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
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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.  

Για την περίπτωση θ’, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Για τους εγκατεστημένους στην 

Ελλάδα μελετητές - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου 

επιμελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελών του) περί μη διάπραξης 

παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς 

και τα φυσικά πρόσωπα-μελετητές, ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), 

τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον 

οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν 

υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα.  

22.1.4 Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1 έως 22.1.3, 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 όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1 έως 22.1.3.  

22.1.5 Για την περίπτωση του άρθρου 18.1.10 του παρόντος, 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. 

 

22.2. Σχετικά με τον έλεγχο πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής: 

22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους : 

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή 

ή Γραφείων Μελετών  για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  

  στην κατηγορία μελέτης 20,       πτυχία τάξεων όλες 

(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 17.1 της παρούσας. 

22.2.2  Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται ως ακολούθως:  

1. Με δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου 

εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις 

τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του 
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οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για 

τον εν λόγω κύκλο εργασιών.  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του 

επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.  

22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως: 

(i) για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(α), οι μεν προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα, με το Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών, οι δε αλλοδαποί προσφέροντες να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής τους, 

(ii) για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(β), ……………………………....................................  

22.2.4 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, 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.  

22.3.  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, κάτοικος Αθηνών και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, 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. 

 

Άρθρο 23: Υπεργολαβία 
23.1  Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.  

23.2   Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

23.3  ....................................................................  

23.4     Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)  της συνολικής 

αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 της παρούσας 

για τους υπεργολάβους με το Τ.Ε.Υ.Δ.,  
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β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 

την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του. 

Άρθρο 24 - Διάφορα: 

Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωμοδοτήσεις  και αποφάσεις: 

αρ.174/30-3-2017 Απόφαση Δ.Σ. Ρόδου για την αναμόρφωση του Π/Υ έτους 2017, Απόφαση με αρ. 

πρωτ. 1015/24-4-2017 Απόφαση O.E. για την ανάληψη υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2017 και 

με αρ. .................. καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.  

(συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η 

δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη). 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της υπαλλήλου Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Σωτρίλλη Αναστασίας 

και του Δ/ντή Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Χατζάκη Γεωργίου) 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Η Μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ»   
 αφορά στην  σύνταξη της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, σύμφωνα με την αρ. ΟΙΚ37691/12-

9-2007, ΦΕΚ 1902Β/2007 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.  

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ 
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ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ σύμφωνα με την αρ. ΟΙΚ37691/12-9-2007, ΦΕΚ 1902Β/2007 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.και αρ.πρωτ.19818/5-6-2008 έγγραφο 

 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ.με θέμα: "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ  

ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ" 
               

                 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΑΦΑΝΤΟΥ 

               ΕΚΤΑΣΗ: 46.100,00 στρ. ή 46,10 km2 
         

                  
Α΄ΦΑΣΗ 

                Α1 Γεωλογικός Χάρτης Προσαρμογής & 
Πληροφόρησης ΓΛΕ1 

  
(βοηθητική τιμή) 

      κλίμακα 1:25.000 
                Α = τ.κ. x (κ1 x Ε 0,6) € =  1,203 * 2.350 * 46,10 0,6 = 2827,050 * 9,959 = 28.154,59 

   
                  Α1= 28.154,59 * 30% = 8.446,38 € 

          

                  Α2 Χάρτης κατ’ αρχήν Γεωλογικής Καταλληλότητας 
           Α2 =    Α1 x 30% = 8.446,38 * 30% = 2.533,91 € 

        
                  Α3 Τεχνική Έκθεση 

                
Α3= 

(Α1+Α2)x25%
= ( 8.446,38 + 2.533,91 ) x 25% = 10980,29 x 25% = 2.745,07 € 

 

                  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Α΄ΦΑΣΗΣ 
               Α= 8.446,38 + 2.533,91 + 2.745,07 = 13.725,36 € 

                       Β’ ΦΑΣΗ 
                Β. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας  

             Εκτιμάται επιφάνεια προς πολεοδόμηση   1 km2 
          

                  Β1 Χάρτης Γεωλογικών Συνθηκών & Τεχνικογεωλογικών Στοιχείων 
        κλίμακα 1:5.000 
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Β=τ.κ. x (κ1 x Ε0,6 )  =  1,203 * 5.280 * 1,00 0,6 = 6.351,84 * 1 = 6.351,84 € 
   

                  B1
= 6.351,84 * 30% = 1.905,55 € 

           
 

                 Β2  Χάρτης Γεωλογικής Καταλληλότητας 
             κλίμακα 1:5.000 

                
                  B2
= 6.351,84 * 30% = 1.905,55 € 

          

                  Β3 Τεχνική Έκθεση 
                Β3 =  ( Β+Β1+Β2) x 25% = ( 6.351,84 + 1.905,55 + 1.905,55 )*25%= 10.162,94 x25%= 2.540,74 

                  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ B΄ΦΑΣΗΣ 
               B= 6.351,84 + 1.905,55 + 1.905,55 + 2540,74 = 12.703,68 € 

    

                  

                  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
         Α+ Β = 13.725,36 + 12.703,68 = 26.429,04 € 

       
 

 

(*) Όπου τκ = 1,203 σύμφωνα με την Εγκύκλιο 5/2017  του Υπουργείου Υποδομών, & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣγ/ 12298/ΦΝ 439.6), με την οποία 

αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-

05, ΦΕΚ Β’ 1162) 

http://www.roikos.gr/wp-content/uploads/FEK/%CE%95.5-2017_A%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AE%20%CF%84%CE%BA-2017.pdf
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Συνοψίζοντας, η προεκτιμώμενη αμοιβή που υπολογίστηκε κατά Κατηγορία Πτυχίου είναι η 

παρακάτω: 

 

 

 

Δ. ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 59 του νόμου 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες 

διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α’ 157/ 4-8-2014), καταργούνται 

τα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων και προεκτιμώμενων αμοιβών 

μελετών ανά κατηγορία και τάξη με βάση τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναθέσεις 

δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών της 

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη   τον παραπάνω νόμο, καθώς και την Εγκύκλιο 13 / Αριθ. Πρωτ. Δ17α/ 06 / 90 / 

ΦΝ 433.γ/ 20-8-2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και 

ΔΙΚΤΥΩΝ, στο διαγωνισμό για την ανάθεση της Μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ»,  μπορούν να συμμετέχουν όλες οι Τάξεις Πτυχίων  στις  

κατηγορίες: 

 

Α) κατηγορία 20 Γεωλογικές Υδρολογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της υπαλλήλου Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Σωτρίλλη 

Αναστασίας και του Δ/ντή Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Χατζάκη Γεωργίου) 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το Αντικείμενο της παρούσας μελέτης, καθορίζεται στην αριθμ. οικ. 3769 (ΦΕΚ Β΄ 

1902/14.9.2007) Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ περί «Έγκριση προδιαγραφών για την 

εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών  

ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ»  και είναι: 

Α΄Φάση – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 Η αναγνώριση και οριοθέτηση, (με την ακρίβεια της κλίμακας αναφοράς}, τμημάτων της 

υπό εξέταση περιοχής στα οποία εμφανίζονται ή είναι δυνατόν να εκδηλωθούν φυσικοί ή 

ανθρωπογενείς γεωλογικοί κίνδυνοι και η κατ` αρχήν εκτίμηση του σχετικού βαθμού 

επικινδυνότητας σε κάθε  τμήμα.  

 Ο διαχωρισμός της υπό εξέταση περιοχής σε ζώνες διαφόρου βαθμού γεωλογικής 

καταλληλότητας για οικιστική ανάπτυξη και άλλες συναφείς με δόμηση χρήσεις, ο 

εντοπισμός και η οριοθέτηση τμημάτων όπου απαιτείται σε διάφορο βαθμό η διατήρηση του 

γεωπεριβάλλοντος και η προστασία των γεωλογικών πόρων. Οι ζώνες και τα τμήματα αυτά 

θα είναι κατηγοριοποιημένα με κλίμακες διαβάθμισης των γεωλογικών παραμέτρων. 

 Η υποβολή προτάσεων για τις προοριζόμενες για οικιστική ανάπτυξη ή άλλη συναφή με την 

δόμηση χρήση, περιοχές ως προς: 

― Την λήψη μέτρων πρόληψης ή μετρίασης των γεωλογικών κινδύνων 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙ

Α ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕ

ΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

 (€) 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΤΥΧΙΟΥ (€) 

Φ.Π.Α. 

 24%  

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

(€) 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ 20 26.429,04    

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΜΟΙΒΩΝ 
  26.429,04 6.342,97 32.772,01 
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― Την διατήρηση, αναβάθμιση και ανάδειξη γεωπεριβαλλοντικά ευαίσθητων  

                περιοχών     

    και   της γεωλογικής κληρονομιάς. 

― Την προστασία των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων. 

― Την εκτέλεση περαιτέρω ερευνών με σκοπό την αποσαφήνιση των παραπάνω. 

 

Β1  Φάση –ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

Καθορισμός της γεωλογικής καταλληλότητας των περιοχών οι οποίες από την Α` Φάση της μελέτης 

ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ προτείνονται: 

α) για οικιστικές περιοχές (οικισμοί και άλλοι οικιστικοί υποδοχείς και συγκεντρώσεις), 

β) ως συγκεντρώσεις παραγωγικές ή μεγάλες εγκαταστάσεις και τεχνικά έργα, 

γ) για άλλες θεσμοθετημένες χρήσεις ή ειδικές ρυθμίσεις (π.χ. ΖΟΕ), 

δ) για γενικά δίκτυα υποδομής (μεταφορική υποδομή, ύδρευση, αποχέτευση κ.λ.π), προκειμένου να 

διασφαλισθεί το δομημένο περιβάλλον από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους προερχόμενους από 

ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες. 

1. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Σκοπός της παρούσας  μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας είναι: 

Α΄Φάση – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 Ο εντοπισμός τμημάτων κατ` αρχήν καταλλήλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη 

συναφή με δόμηση ανάπτυξη, όπου θα διασφαλίζεται το δομημένο περιβάλλον από φυσικούς 

κινδύνους ή κινδύνους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες 

 Ο εντοπισμός  περιοχών που χρήζουν διατήρησης και ανάδειξης του γεωπεριβάλλοντος  

 Ο εντοπισμός περιοχών που χρήζουν προστασίας των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων. 

Β  Φάση –ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

 Ο εντοπισμός και διαχωρισμός από απόψεως εδαφικών συνθηκών, των προς δόμηση 

περιοχών ως κατάλληλων, ακατάλληλων και κατάλληλων υπό προϋποθέσεις για δόμηση 

 Η σαφής περιγραφή των προϋποθέσεων ή και των αναγκαίων μέτρων βελτίωσης των εδαφών 

ή άλλων μέτρων προστασίας που απαιτούνται ούτως ώστε στις κατάλληλες υπό προϋποθέσεις 

περιοχές να καταστεί δυνατή η δόμηση καθώς επίσης και η κατ` αρχήν εκτίμηση του κόστους 

λήψης των τυχόν μέτρων προστασίας σε σχέση προς την κλίμακα του κάθε έργου 

 Η υποβολή προτάσεων για το είδος των περαιτέρω μελετών και ερευνών που παιτούνται για 

την αποσαφήνιση της γεωλογικής καταλληλότητας των προς δόμηση περιοχών στο βαθμό 

που τα στοιχεία της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας δεν επαρκούν ή για τον 

αποχαρακτηρισμό ακαταλλήλων για δόμηση περιοχών 

 Για τις άλλες μεγάλες εγκαταστάσεις και για τα μεγάλα τεχνικά έργα που προτείνονται από τη 

μελέτη ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ θα γίνεται, στην κλίμακα της παρούσας μελέτης, εκτίμηση των 

επισφαλειών και των αναμενόμενων προβλημάτων και θα δίνονται οι σχετικές προτάσεις 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η γεωλογική μελέτη εκπονείται στην έκταση εκπόνησης της μελέτης του ΓΠΣ της Δημοτικής 

Ενότητας Αφάντου (πρώην Δήμου Αφάντου), η οποία καταλαμβάνει 46.100 στρέμματα. Οι 

παρατηρήσεις, ωστόσο,  είναι δυνατόν να αναφέρονται σε ευρύτερη ζώνη, η έκταση της οποίας 

εξαρτάται από το εάν οι γεωλογικές συνθήκες της ζώνης αυτής επηρεάζουν άμεσα την προς μελέτη 

περιοχή 

Η Δημοτική Ενότητα Αφάντου, μετά την εφαρμογή του Ν.3852/201,  ανήκει διοικητικά στον ενιαίο 

Δήμο Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου), καταλαμβάνει έκταση περίπου  46 km2 , 

και έχει σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (ΦΕΚ-3465/Β/12) πληθυσμό  6.911 κατοίκους 
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Περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες Αφάντου και Αρχίπολη. Βόρεια, γειτνιάζει με τη Δ. Ε. 

Καλλιθέας, Δυτικά με τη Δημοτική Ενότητα Καμείρου  και νότια με τη Δ.Ε. Αρχαγγέλου (Χάρτης 1 ) 

Η Δημοτική Ενότητα κατά ένα μεγάλο μέρος της είναι παραθαλάσσια. Οι ακτές της είναι ομαλές, που 

αποτελούν έδαφος πρόσφορο για τουριστική ανάπτυξη.  

Η περιοχή του πρώην Δήμου Αφάντου και νυν Δημοτικής Ενότητας Αφάντου ήταν παλιότερα 

αγροτική, αλλά τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της και η μικρή απόσταση από την πόλη της Ρόδου 

συνετέλεσαν ώστε να μετεξελιχθεί σε τουριστικό προορισμό προς τον οποίο “αποκεντρώθηκε” ο 

τουρισμός της Πόλης της Ρόδου και της Δ.Ε. Καλλιθέας.  

Η  τοπική  κοινότητα  Αφάντου περιτριγυρισμένη από λόφους,  οπωροφόρα δέντρα και ελαιόδεντρα, 

είναι από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ρόδου. Η παραλία της αποτελεί πόλο έλξης το καλοκαίρι 

και εκτείνεται σε πολλά χιλιόμετρα.  

Στην Τοπική Κοινότητα Αφάντου ανήκει ο παραθαλάσσιος οικισμός Κολύμπια με θεσμοθετημένη 

ΖΟΕ που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό μέρος του Δήμου, στα σύνορα με το δήμο Αρχαγγέλου (ΦΕΚ 

715 Δ΄7-10-1988). Στην περιοχή υπάρχει έντονη τουριστική ανάπτυξη με μονάδες μεγάλες και 

μεσαίου μεγέθους υψηλής κατηγορίας. Ο πόλος αυτός δημιουργήθηκε πρόσφατα, στη δεκαετία του 

1980, και εξελίχθηκε με ταχείς ρυθμούς, σε περιοχή που παλιότερα ήταν αγροτική και επί 

Ιταλοκρατίας αποτελούσε πρότυπο αγροτικό οικισμό (Διανομή Αγροκτήματος  «Κολύμπια» 145/62 

Πράξη Υ.Σ. και ΦΕΚ 746 Β΄20-12-1967 περί  παραχώρησης κοινοχρήστων εκτάσεων στην κοινότητα 

Αφάντου).  

Η τοπική  κοινότητα Αρχίπολης, η οποία αποτελεί την ενδοχώρα  της Δημοτικής Ενότητας,   είναι 

ένας ενδιαφέρον οικισμός κτισμένος στους πρόποδες ορεινού όγκου, εξ΄ολοκλήρου εντός της 

περιοχής NATURA (N.3937/2011). Η Τοπική Κοινότητα Αρχίπολη  διατηρεί ακόμα έναν αγροτικό 

χαρακτήρα και χαρακτηρίζεται ως ημιορεινή με σημαντικές εκτάσεις να καλύπτονται από δάση. 

Η Δημοτική Ενότητα Αφάντου περιλαμβάνει την γνωστή παραλιακή έκταση του Γκόλφ  -  Φωνή της 

Αμερικής. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των παραθαλάσσιων αυτών εκτάσεων (Τουριστικά Δημόσια 

Ακίνητα, ΦΕΚ 8 Α΄22-1-2003) αποτέλεσε περιοριστικό παράγοντα στην τουριστική ή οικιστική 

ανάπτυξη στην περιοχή. 

Η διέλευση από της περιοχή της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου, σε συνδυασμό με το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο δόμησης οδήγησαν στη διάχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, κυρίως βιοτεχνικών,  

εμπορικών αλλά και τουριστικών εγκαταστάσεων κατά μήκος της . Επιπλέον, κατά παράβαση και 

κατ΄υπέρβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί της δόμησης «εκτός σχεδίου» (με τις γνωστές 

παρεκκλίσεις) η οικοδομική δραστηριότητα επεκτάθηκε σε όλο το ύπαιθρο είτε ως κατοικίες είτε ως 

τουριστικά καταλύματα. Το γεγονός αυτό δημιούργησε πλήθος λειτουργικών, τεχνικών αλλά και 

αισθητικών προβλήματων στην περιοχή. 

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η περιοχή να χαρακτηρίζεται από: 

 Μείωση της γεωργικής γης και της γεωργικής παραγωγής,  

 Ανάμειξη των χρήσεων με αντικρουόμενες πολλές φορές χρήσεις σε άμεση γειτνίαση  και 

τέλος από 

 Αλλοίωση και υποβάθμιση του φυσικού τοπίου. 

3.  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αφάντου, Α΄Φάση Οκτώβριος 2004 

 Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αφάντου, Β1΄Φάση, Ιούλιος  2005  

 Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αφάντου, Β2΄Φάση,  Οκτώβριος 2010 

 Συμπληρωματική Σύμβαση στα πλαίσια της Μελέτης: Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου (πρώην) Δήμου Αφάντου 

 Αρ.339/15-4-2014 Απόφαση του Δ.Σ. Ρόδου περί: Γνωμοδότηση – Έγκριση της Μελέτης 

«Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (πρώην) Δήμου Αφάντου 
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 Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Γ.Π.Σ. Αφάντου, περιοχές 1,2, 3,  (αρ. πρωτ 

οικ59502/12-7-2002, Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Γεν. Δ/νση Πολεοδομίας, Δ/νση Ο.Κ.Κ.  θετική 

γνωμοδότηση) 

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Το περιεχόμενο και τα παραδοτέα στοιχεία της μελέτης προκύπτουν από την αριθμ. οικ. 37691/2007 

(ΦΕΚ Β΄ 1902/14.9.2007), Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ περί «Έγκριση προδιαγραφών για την 

εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ – 

ΣΧΟΟΑΠ», παράγραφος V.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

Συγκεκριμένα  θα παραδοθούν: 

1. Α΄ΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

    Η Α΄Φάση θα εκπονηθεί σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες 

1. 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Στην τεχνικογεωλογική έκθεση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του ο 

μελετητής και που έχουν σχέση με το αντικείμενο της μελέτης, αφού τύχουν κατάλληλης 

επεξεργασίας. 

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει: 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 • Γίνεται αναφορά στο ιστορικό ανάθεσης, το αντικείμενο και το σκοπό της μελέτης, τη μεθοδολογία 

εκπόνησης της μελέτης, τη γεωγραφική θέση της έκτασης, περιγραφή της υπό μελέτη έκτασης και 

βασικά στοιχεία για τις υφιστάμενες πολεοδομικές ενότητες της περιοχής. 

 • Δίνεται υποχρεωτικά απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη κλίμακας μικρότερης από την κλίμακα 

αναφοράς της μελέτης όπου θα απεικονίζεται με συνοπτικό τρόπο η θέση της υπό μελέτη έκτασης 

στην ευρύτερη περιοχή. 

Α` ΜΕΡΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 Γίνεται κατ` αρχήν εκτίμηση των γεωλογικών συνθηκών της υπό μελέτη περιοχής με βάση στοιχεία 

από διαθέσιμες σχετικές μελέτες, έρευνες και βιβλιογραφία.  

Ειδικότερα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 

1. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

Γεωλογία της ευρύτερης περιοχής. Γίνεται αναφορά στη γεωλογία και την τεκτονική της ευρύτερης 

περιοχής και αναφέρεται η επιρροή τους στην περιοχή που ερευνάται. Γεωλογία της περιοχής που 

ερευνάται. 

3. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΠΑ 

4. ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

5. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

6. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 

7. ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Εντοπισμός των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων και συγκέντρωση σχετικών πληροφοριών όπως 

χωρική εξάπλωση, συνοπτική περιγραφή των ποιοτικών και ποσοτικών τους χαρακτηριστικών, 

καθεστώς εκμετάλλευσης τους, διαχείριση υδατικών πόρων κλπ, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία. 

8. ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Αναγνώριση και εντοπισμός σημαντικών από γεωλογική περιβαλλοντική άποψη θέσεων, οι οποίες 

χρειάζονται προστασία ή ανάδειξη. 

Β` ΜΕΡΟΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
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 Προσδιορίζονται οι παράγοντες συσχετισμού των παραμέτρων που αφορούν στις γεωλογικές 

συνθήκες με τις υπό διαμόρφωση κατευθύνσεις της μελέτης ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ. Οι παράμετροι αυτές 

αναφέρονται στους τίτλους των κεφαλαίων 1 έως 8 του Α` μέρους. 

Οι παράγοντες συσχετισμού είναι οι παρακάτω: 

1. ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

3. ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Γ` ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Στην τεχνικογεωλογική έκθεση περιλαμβάνονται γενικές προτάσεις για τη λήψη : 

 Μέτρων πρόληψης ή μετρίασης των γεωλογικών κινδύνων για την εξασφάλιση των κατ` 

αρχήν γεωλογικά κατάλληλων περιοχών ή την ενδεχόμενη αναβάθμιση του επιπέδου 

γεωλογικής καταλληλότητας τμημάτων της περιοχής μελέτης για οικιστική ή άλλη συναφή 

με δόμηση ανάπτυξη  

 Μέτρων που επιβάλλονται από την ανάγκη παράλληλης προστασίας των αξιοποιήσιμων 

γεωλογικών πόρων και του γεωπεριβάλλοντος. 

ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Θα αναφέρονται τα βοηθήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη της μελέτης όπως γεωλογικοί 

χάρτες, αεροφωτογραφίες, μελέτες και έρευνες, επιστημονικά συγγράμματα και άρθρα. 

1.2. ΧΑΡΤΕΣ 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης και της αξιολόγησης των στοιχείων και παραμέτρων που αφορούν 

στη μελέτη θα απεικονίζονται σε σχετικούς χάρτες της περιοχής που ερευνάται, οι οποίοι είναι: 

 Α1. Γεωλογικός Χάρτης Προσαρμογής και πληροφόρησης 

Ο χάρτης αυτός προέρχεται από την προσαρμογή υφιστάμενων γεωλογικών χαρτογραφήσεων με 

βάση και τις παρατηρήσεις από την έρευνα πεδίου. Η κλίμακα σύνταξης του γεωλογικού χάρτη 

προσαρμογής είναι η ίδια με αυτή του πολεοδόμου μελετητή στο Α` Στάδιο (1:25.000). 

Περιλαμβάνει: 

 Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των γεωμορφολογικών, γεωλογικών, υδρογεωλογικών, 

γεωδυναμικών, σεισμολογικών και τεχνικογεωλογικών στοιχείων της περιοχής που 

ερευνάται καθώς και στοιχείων που αφορούν στους γεωλογικούς πόρους και στο 

γεωπεριβάλλον.  

 Τις θέσεις παρατηρήσεων ειδικού ενδιαφέροντος και φωτογράφησης, 

 Τις θέσεις προγενεστέρων μελετών, ερευνών, επιτόπου μετρήσεων, γεωτρήσεων ή άλλων 

στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της μελέτης.  

 Τις θέσεις ερευνών, μελετών, δράσεων και έργων που προτείνονται στην τεχνικογεωλογική 

έκθεση. 

Α2. Χάρτης Γεωλογικών Συνθηκών 

Ο χάρτης αυτός προέρχεται από γεωλογική χαρτογράφηση στο πεδίο και συντάσσεται αντί του 

προαναφερόμενου, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίστανται στην περιοχή μελέτης 

γεωλογικές χαρτογραφήσεις, ανάλογης κλίμακας. Περιλαμβάνει  όσα αναφέρονται στην ανωτέρω 

παράγραφο Α1. 

Β. Χάρτης κατ` αρχήν Γεωλογικής Καταλληλότητας 

 Οριοθετούνται σε κλίμακα 1:25.000 οι παρακάτω ζώνες: 

 - ζώνες σχετικής γεωλογικής καταλληλότητας, 

 - ζώνες ή θέσεις προστασίας, βελτίωσης, ανάδειξης και διατήρησης του γεωπεριβάλλοντος 

 - ζώνες δυναμικού εκμεταλλεύσιμων γεωλογικών πόρων και το είδος τους 
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 - ζώνες ή θέσεις όπου ειδικές χρήσεις είναι ανεκτές υπό προϋποθέσεις και περιορισμούς. 

Η λεπτομέρεια των παρουσιαζόμενων στοιχείων θα πρέπει να είναι αντίστοιχη της κλίμακας 

παρουσίασης τους. Για τη σύνταξη των χαρτών θα χρησιμοποιούνται ως υπόβαθρα τοπογραφικά 

διαγράμματα αντίστοιχης κλίμακας. 

1. 3. ΣΧΕΔΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Στο τεύχος της μελέτης περιλαμβάνονται σχέδια από υπάρχοντα στοιχεία, και κάθε άλλη σχετική 

πληροφορία που κρίνονται απαραίτητα από το μελετητή να επισυναφθούν στη μελέτη  

Περιλαμβάνονται επίσης έγχρωμες φωτογραφίες (ή έγχρωμα φωτοαντίγραφα τους) στις οποίες 

απεικονίζονται χαρακτηριστικές περιοχές της έκτασης που ερευνάται καθώς και επί μέρους 

χαρακτηριστικές θέσεις παρατηρήσεων που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση. 

2.Β΄ΦΑΣΗ –  ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

Η Β΄ Φάση θα εκπονηθεί σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το τεύχος της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας πρέπει να περιλαμβάνει: 

- Τεχνική Έκθεση 

- Χάρτες 

- Σχέδια - Φωτογραφίες 

 

2.1 ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Στην τεχνική έκθεση θα περιληφθούν όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του ο μελετητής και που 

έχουν σχέση με το αντικείμενο της μελέτης, αφού τύχουν κατάλληλης επεξεργασίας. 

Αναλυτικότερα θα περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια, το περιεχόμενο των οποίων περιγράφεται στην 

αριθμ. οικ. 37691/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1902/14.9.2007), Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ περί «Έγκριση 

προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα 

πλαίσια των μελετών ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ» : 

α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Θα περιλαμβάνει: 

Το ιστορικό ανάθεσης, το αντικείμενο και το σκοπό της μελέτης, τη μεθοδολογία εκπόνησης της 

μελέτης, τη γεωγραφική θέση της έκτασης, περιγραφή της έκτασης: 

Απόσπασμα χάρτη μικρότερης κλίμακας στο οποίο θα απεικονίζεται η θέση της προς μελέτη έκτασης 

τοποθετημένη στην ευρύτερη περιοχή. 

Τα όρια των λεκανών απορροής των υδατορεμάτων που τυχόν βρίσκονται σε γειτονία ή διασχίζουν 

την προς μελέτη περιοχή. 

β. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

Περιγράφονται: 

 Η γεωμορφολογία της προς μελέτη περιοχής και η σύνδεση της με γεωμορφολογικές δομές 

της ευρύτερης περιοχής. 

 Οι ενότητες του γεωμορφολογικού ανάγλυφου από τις οποίες απαρτίζεται η περιοχή με 

ποσοτικά στοιχεία όπου είναι δυνατόν (εδαφικές κλίσεις κ.λπ.). 

 Τα χαρακτηριστικά του υδρογραφικού δικτύου και οι τεχνητές τροποποιήσεις που έχει 

τυχόν υποστεί. 

 Τέλος , θα αναλύονται όλες εκείνες οι γεωμορφολογικές διεργασίες που καθορίζουν την 

ύπαρξη σταθερής ή διαχρονικά μεταβαλλόμενης τοπογραφίας. 

γ. ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

Γεωλογία της ευρύτερης περιοχής.  Αναφέρονται επιγραμματικά τα στοιχεία για τη γεωλογία της 

ευρύτερης περιοχής όπως έχουν προκύψει από την Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής 

καταλληλότητας του ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ. 
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δ. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ 

Αναφέρονται επιγραμματικά τα στοιχεία για την υδρολογία και υδρογεωλογία της ευρύτερης περιοχής 

όπως έχουν προκύψει από την Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας του ΓΠΣ – 

ΣΧΟΟΑΠ. 

 

ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Αναφέρονται επιγραμματικά τα στοιχεία για τη σεισμικότητα της ευρύτερης περιοχής όπως έχουν 

προκύψει από την Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας του ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ. 

 

στ. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 

Θα πρέπει να  γίνει: 

 Εκτίμηση της τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς των γεωλογικών σχηματισμών της προς 

μελέτη περιοχής.  

 Συσχετισμός των τεχνικογεωλογικών παραμέτρων των βραχωδών και εδαφικών 

σχηματισμών 

 Εντοπισμός και οριοθέτηση στο χάρτη των γεωλογικών συνθηκών. 

 Συσχετισμός  των συνθηκών θεμελίωσης των κατασκευών με την τεχνικογεωλογική 

συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών και ανάλυση των επιπτώσεων των υπαρκτών ή 

δυνητικών γεωλογικών κινδύνων και συναφών καταστροφικών φαινομένων. 

 Επισήμανση των  κατ` αρχήν ενδεχόμενων προβλημάτων αστάθειας που μπορεί να 

εμφανίζονται στα ορύγματα εκσκαφών σε συσχετισμό με τα τεχνικογεωλογικά 

χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηματισμών και το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα. 

 Εκτίμηση των τυχόν αναμενόμενων ανεπιθύμητων αλλαγών του βάθους του υδροφόρου 

ορίζοντα και θα διατύπωση προτάσεων για την αποφυγή τους ιδιαίτερα σε σχέση με 

πιθανές εισροές νερού σε εκσκαφές. 

 Καταγραφή και περιγραφή εκείνων των έργων, ανεξάρτητα κλίμακας, των οποίων η 

σημερινή κατάσταση και συμπεριφορά στο παρελθόν κρίνεται ότι είναι ενδεικτική τυχόν 

δυσμενών τεχνικογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή ή σε τμήμα της. (Θα 

αναφέρονται παραδείγματα). 

 

ζ. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ 

Θα πρέπει να  γίνει κατάταξη των τμημάτων της περιοχής ενδιαφέροντος σε τρεις (καταρχήν) 

κατηγορίες καταλληλότητας: 

α) κατάλληλων για δόμηση 

β) κατάλληλων για δόμηση υπό προϋποθέσεις (π.χ. κατασκευή προτεινομένων προστατευτικών έργων 

ή λήψη άλλων μέτρων προστασίας)  

γ) ακατάλληλων για δόμηση πάντοτε σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία 

 

στ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και διατυπωμένες με σαφήνεια ώστε να 

μπορεί να γίνει άμεση αξιοποίηση τους 

Στην περίπτωση κατάλληλων υπό προϋποθέσεις ή αμφίβολης καταλληλότητας περιοχών, θα πρέπει να 

επισημαίνεται το είδος, η θέση και ενδεικτικά οι ποσότητες των προτεινομένων πρόσθετων ερευνών 

και μελετών, ή των έργων και μέτρων προστασίας που απαιτούνται στη συνέχεια ώστε να καθίσταται 

κάθε παρόμοια περιοχή ασφαλής και να χαρακτηρίζεται σαν κατάλληλη για δόμηση 

Οι παραπάνω εξειδικευμένες μελέτες - έρευνες και επί μέρους έργα και μέτρα προστασίας θα 

λαμβάνουν υπόψη το είδος της οικιστικής χρήσης (π.χ. Α ή Β` κατοικία, ΒΙΠΑ κ.λπ) και τη 

σπουδαιότητα των προς ανέγερση δομημάτων (π.χ. πολυόροφες ή διόροφες οικοδομές βιομηχανικές 

μονάδες αντίστοιχα κ.λπ.) σε συνάρτηση πάντοτε με τις τεχνικογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν 

κατά περίπτωση 

 

η. ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Θα αναφέρονται τα βοηθήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη της μελέτης , π.χ. 
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 Οι γεωλογικοί χάρτες, ο εκδότης τους, ο συντάκτης τους και οι χρονολογίες σύνταξης και 

έκδοσης. 

 Οι αεροφωτογραφίες, η προέλευση τους η κλίμακα και η χρονολογία αεροφωτογράφησης. 

 Οι μελέτες και έρευνες, οι συντάκτες τους, οι φορείς που είχαν την ευθύνη εκπόνησης τους 

και οι χρονολογίες κατά τις οποίες υποβλήθηκαν. 

 Τα επιστημονικά συγγράμματα και άρθρα, οι συγγραφείς και οι εκδότες τους και η 

χρονολογία έκδοσης τους. 

 

θ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Στο παράρτημα θα παρουσιάζονται σχέδια, γεωλογικές τομές σε κλίμακα ανάλογη με την κλίμακα του 

γεωλογικού χάρτη, σκαριφήματα, τεκτονικά διαγράμματα, φωτογραφίες και κάθε άλλη σχετική 

πληροφορία ή στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα από το μελετητή να επισυναφθούν στη μελέτη για 

την πληρέστερη τεκμηρίωση της. 

Οπωσδήποτε θα περιλαμβάνονται στο παράρτημα και φωτογραφίες στις οποίες θα παρουσιάζεται 

συνοπτικά το σύνολο κατά το δυνατόν της προς μελέτη έκτασης. 

 

2.2 ΧΑΡΤΕΣ 

Οι χάρτες που συνοδεύουν το τεύχος της Β΄Φάσης είναι : 

 Χάρτης πληροφόρησης 

 Χάρτης γεωλογικών συνθηκών και τεχνικογεωλογικών στοιχείων 

 Χάρτης γεωλογικής καταλληλότητας 

Η σύνταξη των παραπάνω χαρτών θα γίνεται σε κλίμακα 1:5000, ενώ για τους συμβολισμούς των 

χαρτών ισχύουν όσα σχετικά ορίζονται στο Παράρτημα Ι της υπ` αριθμ. 16374/3696 υπουργικής 

απόφασης (ΦΕΚ 723Β/1998). 

 

 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1. Αρ. 9572/1845 /2000 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ  (ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000) με θέμα : Τεχνικές 

προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών  Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων     

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)  και αμοιβές μηχανικών για την 

εκπόνηση μελετών. 

2. Αρ.27691/14-9-2007 ΥΠΕΧΩΔΕ περί «Εγκρίσεως προδιαγραφών για την εκπόνηση 

Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ-

ΣΧΟΟΑΠ» (ΦΕΚ 1902/Β/2007) 

3. Αριθμ. 16374/3696 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 723Β/1998) περί "Έγκριση Προδιαγραφών 

για την εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση περιοχές". 

4. Αρ.πρωτ. 19818/05-06-08 έγγραφο της Δ/νσης Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Σχετικά 

με τη διαδικασία Σύνταξης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που εκπονούνται 

στα πλαίσια των ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ» 

5.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Η αμοιβή της παρούσας Μελέτης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% στις Γεωλογικές Υδρολογικές και 

Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες  (κατηγορία 20) διαμορφώνεται σε: 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΤΥΧΙΟΥ (€) 

Φ.Π.Α. 24% 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

20 26.429,04 6.342,97 32.772,01  

Ο υπολογισμός της προεκτιμώμενης αμοιβής παρουσιάζεται αναλυτικά στο Τεύχος Προεκτιμώμενων 

Αμοιβών 

Η συνολική δαπάνη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ανέρχεται σε 32.772,01  € συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ και η πίστωση προέρχεται από Ίδιους Πόρους του Δήμου Ρόδου. 
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΩΝ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Χάρτης 1. 
Θέση Δ.Ε. Αφάντου 
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Χάρτης 2.   

Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Αφάντου Β2 Φάση 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατήρηση: Η Προσφερόμενη Τιμή ανά κατηγορία μελέτης στρογγυλοποιημένη στην πλησιέστερη προς τα άνω μονάδα  ΕΥΡΩ. 

Α/Α 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

Προσφερόμενο ΠΟΣΟΣΤΟ  Έκπτωσης 

επί τοις εκατό (Ολογράφως) 

Προσφερόμενο ΠΟΣΟΣΤΟ  Έκπτωσης % 

(Αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

   
   

Α. 

20 - Γεωλογικές Υδρολογικές 

και Γεωφυσικές Μελέτες και 

Έρευνες 

 

26.429,04 € 

   

   
   

   
   

   
   

   
   

 ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 26.429,04 € 
   

 

Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί 

του συνόλου της 

προεκτιμώμενης αμοιβής 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  

 ΚΑΤΑ  ΤΟ ΤΜΗΜΑ IV, ENOTHTA 2 ΤΟΥ  Ν. 4412/16 
Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

 

Άρθρο 1: Εισαγωγή 

 

Άρθρο 2: Εκτέλεση της Σύμβασης 

 

Άρθρο 3: Προσωπικό του Συμβούλου 

 

Άρθρο 4: Αμοιβή - Κρατήσεις 

 

Άρθρο 5: Εγγυήσεις 

 

Άρθρο 6: Ποινικές ρήτρες  

 

Άρθρο 7: Ευθύνη  

 

Άρθρο 8: Γενικά καθήκοντα, Ευθύνες και Υποχρεώσεις του Συμβούλου 

 

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις του Εργοδότη 

 

Άρθρο 10: Διαφορές - Διαφωνίες - Ανωτέρα βία 

 

Άρθρο 11: Λύση - Αναστολή - Λήξη Σύμβασης 

 

Άρθρο 12: Δικαστική Επίλυση Διαφορών 

 

Άρθρο 13: Ισχύουσα Νομοθεσία και Γλώσσα Επικοινωνίας 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Σ.Υ.) 

Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις 

παρενθέσεις) 

Αναθέτουσα αρχή  στης παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ρόδου 

Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο  Δήμος Ρόδου. 

Εργοδότης είναι ο Δήμος Ρόδου. 

Ανάδοχος Ο οικονομικός Φορέας που συνάπτει με τον εργοδότη σύμβαση της παραγράφου 9 του 

άρθρου 2 του Ν.4412/2016. 

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. 

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση 

Αμοιβή του αναδόχου.  

Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του 

διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό  ιδιωτικό συμφωνητικό που 

θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών (άρθρο 23 παρ. 1 ν. 3316/05). 

Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του 

αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην 

παράγραφο 1.3 της Σ.Υ.. 

Τεύχη  Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και αποστέλλεται στους 

συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:  

1. Διακήρυξη μαζί με τα Προσαρτήματα της 

2. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) μαζί με το Παράρτημά της 

3. Τεχνικό Αντικείμενο – Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων μαζί με τα Παραρτήματά του 

Τεύχη Προσφορών : Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπληρωμένα από τους 

Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό : 

1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Επαγγελματικής Επάρκειας  

2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

3. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

 

1.2   Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των 

συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ  ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΦΑΝΤΟΥ»   

Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος 

"Διακήρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος “Τεχνικών 

Δεδομένων”.  

1.3   Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ΄ αυτά ή τα 
συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και 
ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: 

1. Το Συμφωνητικό, 

2. Η παρούσα Διακήρυξη  με τα Προσαρτήματά της, 

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 

4. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου, 

5. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα Παραρτήματά της, 

6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των 

απαιτούμενων μελετών  και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.  

 Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ2.1  Τόπος και χρόνος 
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2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου εφόσον 

τούτο απαιτείται.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη 

(Προιστ/νης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές 

ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις 

στην περιοχή που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να παρέχει κάθε 

σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 

2.1.2 Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της 

ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε 

15 ημέρες. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη ο 

Δήμαρχος  Ρόδου. 

2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του 

αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Η 

έναρξη της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται 

διαφορετικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του. 

 2.1.4 Στο τεύχος «Τεχνικών Δεδομένων - Τεχνικό Αντικείμενο» παρέχεται ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος 

εκπόνησης του συνόλου του μελετητικού έργου και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει 

τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.  

 

2.1.5 Σε προθεσμία ενός μήνα από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, αν δεν ορίζεται 

διαφορετικά σ΄αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα ανάλογα με 

τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Στο νέο χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι καθαροί 

χρόνοι σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης και τα ακριβή σημεία 

έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία.  

  

  2.1.6 Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, 

δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των 

εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του Ν.4412/2016 

2.2   Εκπρόσωποι του αναδόχου 

2.2.1 Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη 

εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου (βλέπ. Άρθρο 

135 παρ. 3 του Νόμου), ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών 

Τευχών. 

2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και αναπληρωτή 

εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων  του 

αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο 

επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών 

του σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου 

του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη 

διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις 

εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, 

εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών.  

2.2.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό 

του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά 

εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα 

που σχετίζονται με τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά 

προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων 

του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης. 

2.3  Επίβλεψη της Σύμβασης  

 Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα 

επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των 

επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 136 του Νόμου 4412/16 
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2.4  Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 

 Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται 

αναλυτικά στο τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων - Τεχνικό Αντικείμενο”. 

 

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των 

υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή 

της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό 

την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα 

αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.  

3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που 

δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση 

οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να 

εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η 

αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή 

της εκπτώσεως (άρθρο 160 Νόμου 4412/16,)  

 

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1  Αμοιβή του αναδόχουΣυμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του  

Προσφοράς. Η αμοιβή αυτή μπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις που α) αυξάνεται το φυσικό 

αντικείμενο, με έγκριση Επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών κατά το άρθρο 155 του 

Νόμου 4412/16, β) εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις 

του Νόμου, γ) δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αναθεώρηση της αμοιβής 

του, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 153 του Ν.4412/16 

4.2  Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου4.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την 

ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες μελετών και στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα 

στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονομική του Προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή 

καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται από το άρθρο 152 του Νόμου.  

Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που 

συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Νόμου. Ειδικότερα 

αναγράφονται: 

I. Το είδος των εργασιών (π.χ. υλικά, ημιτελείς, απολογιστικές, αναθεώρηση, κλπ) 

II. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 

III. Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που 

ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων 

αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύϊ πίνακας επιμερισμού της 

αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει 

ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη του. 

IV. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής, εφόσον προβλέπονται, και της 1
ης

 τμηματικής 

πληρωμής, που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού. 

V. Το πληρωτέο ποσό 

VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α. 

 

Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά για την είσπραξή του: 

Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 

Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό 

πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι 

συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών 

τους. 

Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής των νόμιμων κρατήσεων  
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Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ΄αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε 

άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της 

απαίτησης. 

Διευκρινίζεται ότι :  

(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, 

τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής 

Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων,  

(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα 

καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή  κάθε Λογαριασμού. 

 

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του 

Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω 

δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν 

του μηνός, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 152 παρ.8 του Νόμου. 

     

4.2.2   Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα 

μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την 

ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται 

στο νόμο και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής. 

 

4.2.3 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, με διάλυση της σύμβασης για τα 

απομένοντα στάδια μελέτης, κατά το άρθρο 161 παρ. 1 του Νόμου 4412/16. Για την άσκηση 

του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι 

επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 163. 

 

4.2.4    Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, με συμπληρωματικές 

εργασίες οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων  σύμφωνα με τους 

όρους του άρθρου 156 του Ν.4412/2016. 

 

4.3   Νόμισμα αμοιβής Συμβούλου Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι 

πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης5.1.1  Για την υπογραφή 

της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που εκδίδεται κατά το 

άρθρο 72 του Νόμου 4412/2016, ίση προς το 5% της προεκτιμώμενης αμοιβής των 

σταδίων της μελέτης που ανατίθενται. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για 

συμβάσεις ίσης ή κατώτερης αξίας από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00 €) 

ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη σύμβαση. 

5.1.2  Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι 

συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα 

συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 

5.1.3  Για την τμηματική αποδέσμευση και τελική επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής,  

ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 

 

5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

 Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά 

διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε 

απαίτηση του Εργοδότη κατά του αναδόχου  που προκύπτει από την εκπλήρωση των 

υπηρεσιών του. 

 Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την 

απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την 

εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.  

 Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για 

αποζημίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των 

εγγυήσεων. 



134 

 

Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Κατά το άρθρο 148 του Ν.4412/16,  με τη σύμβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες 

καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του, τη συνολική και 

τις τεθείσες τμηματικές προθεσμίες κατασκευής του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για 

υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής προθεσμίας και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών 

δεν ανακαλείται.  

6.1 Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες  περαίωσης των 

εργασιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 185 του Νόμου, ως ακολούθως:  

Για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο με το 

είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό 

(10%) επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα 

τοις εκατό (10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) 

της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί 

πέραν του "τριάντα τοις εκατό (30%)" του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.  

6.2 Το σύνολο των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 2% του ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση 

τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες αυτών που επιβάλλονται για υπέρβαση της συνολικής 

προθεσμίας και επιστρέφονται με αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Υ. αν η σύμβαση περατωθεί μέσα 

στον οριζόμενο καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις του. 

6.3 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 

κοινοποιούνται στο ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την 

επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως 

μετά την απόρριψη της ένστασης από την Προϊσταμένη αρχή. 

 

Άρθρο 7    ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι αξιώσεις του 

εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά την 

εκτέλεση της Σύμβασης, παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του 

αντικειμένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης. 

 

Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στο τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων - Τεχνικό Αντικείμενο” που 

συνοδεύει την Προκήρυξη και τις ευθύνες που απορρέουν  από τη Σύμβαση, με 

επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση. 

8.1.2 Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του 

εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη 

σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας 

σχετικές οδηγίες. 

8.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα 

τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν. 

8.1.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις 

σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με 

τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 

 

8.2   Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις 

νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να 

τον προφυλάσσει από παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν στο 

προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη. 

 

8.3  Εκχώρηση  Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει 

σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από 
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τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 164 του Νόμου 4412/16. Η 

υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της Π.Α.. μετά από γνώμη 

του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου. 

 

8.4   Εμπιστευτικότητα Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή 

λύση αυτής, ο ανάδοχος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και 

διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε 

έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών 

και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

8.5   Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων8.6 1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) 

που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της 

Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των 

νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον 

εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

8.6.2 Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, 

υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / 

διαχείρισή τους. 

8.6  Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα 

οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από 

τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του εργοδότη με την βοήθεια / 

καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που θα 

περιλαμβάνει: 

 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 

 την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και 

του ιδιοκτήτη του, και 

 σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών 

υπολογισμού, του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι 

υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα 

προγράμματα. 

 

8.7  Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου8.7.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των 

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του 

εργοδότη όποτε του ζητηθεί.  

        8.7.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το 

δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για 

θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. 

 

8.8  Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου    8.8.1 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης 

όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του 

υποχρεώσεις και ενδεικτικά:  

 την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και 

υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., 

 την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 

 την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του. 

8.8.2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών 

επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα 

σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες 

Υπηρεσίες. 

 

8.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του          Ο ανάδοχος (και τα 

μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που 
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απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), 

για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

8.10  Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή 

δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη. 

 

8.11  Αλληλογραφία του Συμβούλου με τον Εργοδότη Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ 

του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να αποστέλλονται κατ’ αρχήν με telefax, τα δε 

πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με courier και να είναι 

συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 9  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

9.1   Παροχή υφισταμένων στοιχείων Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς 

επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν 

έχει κώλυμα να τις παραδώσει. 

 

9.2   Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το 

εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του Νόμου και της παρούσας, όπως 

ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2. 

Άρθρο 10   ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να 

αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να 

προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η 

λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το Νόμο 4412/16 (ιδίως άρθρο 

174) και την παρούσα (άρθρο 12). 

10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του   Αναδόχου10.2.1 Τα 

συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που  υπάρξουν αντικρουόμενες 

διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε 

φορά, όπως ορίζεται στην Προκήρυξη. 

10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της 

σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και 

στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που 

έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

10.3  Ανωτέρα βία 

10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", 

τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των 

συμβαλλομένων, καθένα  εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την 

εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες 

των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη σύμβαση. 

10.3.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν 

δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν 

αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές 

πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.  

10.4  Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές 

που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του 

αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά 

προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. 

Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο 

εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 
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Άρθρο 11    ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1  Έκπτωση Αναδόχου 

 Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος 

με απόφαση της Π.Α., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 160 του Νόμου.  

 Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης 

κινείται υποχρεωτικά. 

Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του 

εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για υπέρβαση 

τμηματικών προθεσμιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για 

υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας. 

11.2    Διάλυση της σύμβασης 

11.2.1  Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση, μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου της 

μελέτης, με αποζημίωση του αναδόχου. 

11.2.2  Ο Εργοδότης δικαιούται να διακόψει την εκτέλεση της Σύμβασης κατά την διάρκεια 

εκπόνησης κάποιου σταδίου της μελέτης και να προβεί στη διάλυσή της, με καταβολή 

αποζημίωσης στον ανάδοχο που ισούται με το 30% της υπολειπόμενης αμοιβής του υπό 

εκπόνηση σταδίου. 

11.2.3 Ο Εργοδότης διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωμα να αναστείλει την εκπόνηση της μελέτης για 

διάστημα μέχρι και τρεις (3) μήνες με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην οποία 

θα προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την διακοπή, η ημερομηνία έναρξης της 

διακοπής και η πιθανολογούμενη διάρκεια αυτής. Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να απαιτήσει 

αποζημίωση για θετικές ζημιές, κατά το άρθρο 163 του Νόμου. 

11.2.4 Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της υποχρέωσης 

εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή και οφείλει να λάβει όλα 

τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών αυτού και του Εργοδότη. Αμέσως 

μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την διακοπή, ο Εργοδότης  υποχρεούται να 

ειδοποιήσει τον Ανάδοχο εγγράφως. 

11.2.5  Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 μήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη διαδικασία 

διάλυσης της σύμβασης κατά το άρθρο 161 του νόμου. Διάλυση της σύμβασης μπορεί να 

ζητήσει ο ανάδοχος και στις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 161 του Νόμου.  Σε 

όλες τις περιπτώσεις ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία. 

11.2.6 Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί από την Π.Α. ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την 

εκτέλεση της σύμβασης, και παράλληλα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Στην 

περίπτωση αυτή δικαιούται παράταση των συμβατικών προθεσμιών.  

11.2.7 Ο ανάδοχος με την Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει στον εργοδότη 

προσδιορίζει την ζητούμενη αποζημίωσή του. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει την 

αποζημίωση έναντι της οποίας συναινεί στην συνέχιση των εργασιών και την ματαίωση της 

διάλυσης. Εφ’ όσον ο ανάδοχος συναινεί στη ματαίωση της διάλυσης η σύμβαση συνεχίζεται 

ανεξάρτητα των οικονομικών του απαιτήσεων, με ανάλογη παράταση των συμβατικών 

προθεσμιών. Για την ματαίωση της διάλυσης και τον καθορισμό της αποζημίωσης 

ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο 162  του Νόμου 4412/2016 διαδικασία. 

11.2.8 Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, ή δεν λυθεί αυτή πρόωρα 

για κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η σύμβαση εξακολουθεί να λειτουργεί και παρά την 

ενδεχόμενη λήξη των συμβατικών (και των μετά από παράταση) προθεσμιών αυτής. 

11.3  Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους 

 Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν την Σύμβαση εάν δεν 

εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου κατά το άρθρο 164 του Νόμου, ή αν αυτός τεθεί υπό 

εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται την 

αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται 

την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Π.Α.   

11.4  Λήξη της Σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της 

 Η λήξη της Σύμβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του αναδόχού 

ή διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την παραλαβή των εργασιών του Αναδόχου και την 

έκδοση σχετικής απόφασης από την Π.Α. Η παραλαβή γίνεται εντός τριών (3) μηνών από την 
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έγκριση όλων των σταδίων της μελέτης, και την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, 

όπου βεβαιώνεται εγγράφως από τον Εργοδότη η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον 

Ανάδοχο και εφόσον αυτός έχει εκτελέσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του 

χρόνου ισχύος της Σύμβασης. Για την έγκριση της μελέτης και την παραλαβή της σύμβασης 

ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 168 έως 173  του Νόμου. 

 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 5.1 της 

παρούσας Σ.Υ., μετά την έκδοση από τον εργοδότη (Δ.Υ.) βεβαίωσης περαίωσης των 

υπηρεσιών του Αναδόχου.  

 Μπορεί να γίνει τμηματική παραλαβή μελέτης αυτοτελούς έργου, ή σταδίου μελέτης, μετά από 

αίτηση του αναδόχου.  

Μπορεί επίσης να γίνεται σταδιακή αποδέσμευση των εγγυήσεων, μετά από αίτηση του 

αναδόχου και με τους όρους του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 

.Άρθρο 12  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

 Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς 

αναφερόμενα στα άρθρα 174 έως 176 του Νόμου. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν 

αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.  

 

Άρθρο 13    ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

13.1  Νομοθεσία  

 Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται 

στην Προκήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.  

13.2  Γλώσσα επικοινωνίας 

13.2.1 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του 

Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί 

ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον 

Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 

13.2.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των 

εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της υπαλλήλου Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Σωτρίλλη 

Αναστασίας και του Δ/ντή Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Χατζάκη Γεωργίου) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 1330 (17 οικ)/20-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

δια της οποίας κοινοποιούνται τα τεύχη του φακέλου της μελέτης. 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α)  Εγκρίνει τα συμβατικά τεύχη της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ»   όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από 

τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, σύμφωνα με το ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 του 

Ν4412/2016,  προϋπολογισμού 26.429,04 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 32.772,01 €  με ΦΠΑ 24%   

 

Β)   Εγκρίνει την διενέργεια του διαγωνισμού και τη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης σύμφωνα µε 

το άρθρο 117 του N. 4412/2016 (Συνοπτικός Διαγωνισμός). Κριτήριο επιλογής αναδόχου ορίζεται η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ. 168/2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΠΩ1Ρ-ΛΕΔ) η οποία συνοδεύεται από το προβλεπόμενο «σχέδιο 
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ανάληψης  υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στο σχετικό Κ.Α. 40-7413.0060,  

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 19o                                                                   Απόφ. Αρ. 398/2017 (Α.Δ.Α: Ψ5ΜΗΩ1Ρ-Γ17) 

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού της «Μελέτης Γεωλογικής καταλληλότητας στα 

πλαίσια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας» και 

έγκριση των συμβατικών τευχών και του φακέλου της  μελέτης. 

(Εισήγηση Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, με αρ. πρωτ. 1331/17(οικ)/20-06-2017) 

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

Σχεδιασμού με αρ. πρωτ. 1331(17οικ)/20-06-2017 η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»   

Σχετ:  

1. Το Άρθρο 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/ 7-6-10 Τεύχος Α) 

2. Το Ν. 4412/2016 περί “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις  που έχουν 

εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν 

εκδοθεί για την ερμηνεία του. 

3. Το ΠΔ 138/2009 

4. Την Εγκύκλιο 5/2017  του Υπουργείου Υποδομών, & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣγ/ 12298/ΦΝ 

439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05, ΦΕΚ Β’ 

1162) 

5. Το Ν.2508/97 (ΦΕΚ Α΄ 124/13-6-1997)   όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα 

6. Αρ. 9572/1845 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ  (ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000) με θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές 

μελετών Γενικών Πολεοδομικών  Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων     Οικιστικής Οργάνωσης 

Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)  και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών,   

7. Αριθμ. οικ. 37691/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1902/14.9.2007), Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ περί 

«Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που 

συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ» και το Αρ.πρωτ. 19818/05-06-08 

έγγραφο της Δ/νσης Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία Σύνταξης των 

Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που εκπονούνται στα πλαίσια των ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ» 

Έχοντας υπόψη : 

5. Τα παραπάνω σχετικά . 

6. Το γεγονός ότι στον ΚΑ 40-7413.0057 προϋπολογισμού 2017, του οικονομικού έτους 2017 έχει 

εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 15.000,00 ευρώ, για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος 

(αρ.174/30-3-2017 Απόφαση Δ.Σ. Ρόδου για την αναμόρφωση του Π/Υ έτους 2017). 

7. Το γεγονός ότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας έχει 

εκπονηθεί και παραληφθεί  το Β1 Στάδιο με την αρ. 338/2014 Απόφαση Δ.Σ. Ρόδου. 

8. Τον Φάκελο της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

http://www.roikos.gr/wp-content/uploads/FEK/%CE%95.5-2017_A%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AE%20%CF%84%CE%BA-2017.pdf
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ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»   που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

προϋπολογισμού 11.548,53 €   πλέον  ΦΠΑ 24%.  

Στα πλαίσια του Ν. 3852/10, ΦΕΚ 87/Α/7-6-10, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» η Διεύθυνση Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού του νέου ενιαίου Δήμου Ρόδου, παρέλαβε από τον πρώην Δήμο Καλλιθέας το 

Φάκελο της Μελέτης: «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δ. Καλλιθέας» 

Η Μελέτη του  Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας (πρώην Δήμου 

Καλλιθέας) παραλήφθηκε από τον ενιαίο Δήμο Ρόδου σε επίπεδο Β1 Σταδίου χωρίς ωστόσο να έχει 

προηγηθεί η απαιτούμενη από την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία διαβούλευση  

Η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να  

ολοκληρωθεί η εκπόνηση του Β1 Σταδίου και να παραληφθεί με θετική γνωμοδότηση από το Δ.Σ. 

Ρόδου (αρ.338/2014 Απόφαση). 

Επιπλέον ανατέθηκε και εκπονήθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα 

με την ΚΥΑ 107017/28-8-2006 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ περί «Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου» (ΦΕΚ 1225/Β) 

και την αρ. οικ 131334/15-11-2010 εγκύκλιο της Ε.Υ.Π.Ε. του Υ.ΠΕ.Κ.Α. με θέμα «Διευκρινήσεις επί 

ερωτημάτων σχετικών με τη διαδικασία Σ.Π.Ε. κατά την εκπόνηση των Μελετών Γ.Π.Σ. – 

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.» 

Σύμφωνα ωστόσο με την 9572/1845 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ  (ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000) με θέμα : Τεχνικές 

προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών  Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων     Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)  και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών,  για την 

ολοκλήρωση του Γ.Π.Σ. απαιτείται επιπλέον της Σ.Μ.Π.Ε. και Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, 

η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 37691/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1902/14.9.2007), Απόφαση 

Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ περί «Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής 

Καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ» και το Αρ.πρωτ. 

19818/05-06-08 έγγραφο της Δ/νσης Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία 

Σύνταξης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που εκπονούνται στα πλαίσια των ΓΠΣ – 

ΣΧΟΟΑΠ». 

Με το αρ.πρωτ.66862/1917/23-12-2013 της Α.Δ. Αιγαίου, Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Τμήμα 

Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δωδ/σου (εισ 8/7-1-2014 Δ.Π.Σχ), η Μελέτη Γεωλογικής 

Καταλληλότητας που συντάχθηκε το 2004 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Αρ. 9572/1845 /2000 

Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ  (ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000) δεν αναγνωρίστηκε ως σύμφωνη με τις (τότε) 

ισχύουσες προδιαγραφές  και ζητήθηκε  η εκ νέου εκπόνηση της Μελέτης Γεωλογικής 

Καταλληλότητας σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της Υ.Α.39691/07(ΦΕΚ 1902Β/07) σε επίπεδο 

Προκαταρκτικής Μελέτης.  

H ανάθεση της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  

ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»   είναι 

απολύτως αναγκαία και επείγουσα για τη θεσμοθέτηση του Γ.Π.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ αλλά και για 

τη διασφάλιση του Δημόσιου συμφέροντος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σας διαβιβάζουμε το Φάκελο και τα Τεύχη της Μελέτης 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»  ,  που συντάχθηκε από 

την Υπηρεσία μας και παρακαλούμε για: 

3. Την έγκριση του Συμβατικών Τευχών και του Φακέλου της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»   όπως 

συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 

σύμφωνα με το ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 του Ν4412/2016,  προϋπολογισμού 

11.548,53 €  χωρίς Φ.Π.Α. ή 14.320,18 €  με ΦΠΑ 24%  τα οποία περιλαμβάνουν:  

Α. Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας  με τα Προσαρτήματά της 
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Β. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

Γ. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Δ. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων το οποίο περιλαμβάνει: 

     α) Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας Έργου 

     β) Πρόγραμμα Απαιτούμενων Μελετών – Προδιαγραφές 

     γ) Απαιτούμενη Δαπάνη 

        Ε. Τεύχος Προεκτιμώμενης  Αµοιβής 

Σημειώνεται ότι από τα παραπάνω Συμβατικά Τεύχη, και  σύμφωνα με : 

- Την Εγκύκλιο 5/2017  του Υπουργείου Υποδομών, & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣγ/ 

12298/ΦΝ 439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 

του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Υ.Α. 

ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05, ΦΕΚ Β’ 1162) 

- τη διάταξη του άρθρου 59 του νόμου 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις», 

που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α’ 157/ 4-8-2014) 

- την Εγκύκλιο 13 / Αριθ. Πρωτ. Δ17α/ 06 / 90 / ΦΝ 433.γ/ 20-8-2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ, 

προκύπτει ότι στο διαγωνισμό για την ανάθεση της Μελέτης:  «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»  μπορούν να συμμετέχουν οι παρακάτω  Τάξεις 

πτυχίων :  

 για την κατηγορία 20 «Γεωλογικές Υδρολογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες» όλες 

οι τάξεις,  

 Την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού και τη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης σύμφωνα 

µε το άρθρο 117 του N. 4412/2016 (Συνοπτικός Διαγωνισμός). Κριτήριο επιλογής αναδόχου 

ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά των συμμετεχόντων στον 

διαγωνισμό. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές του Δ/ντή Πολεοδομικού Σχεδιασμού και του Εντεταλμένου 

συμβούλου Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Κακκούλη Γεωργίου) 

 

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   ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΟΟ ΝΝ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   ΜΜ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΤΤ ΗΗ ΣΣ  

Ο Δήμος Ρόδου 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία 

με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 

Εκτιμώμενης αξίας   11.548,53 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
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 εκπόνησης της ως άνω μελέτης. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Κεφάλαιο Α΄ 
 

Άρθρο 1 :  Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας 

Άρθρο 2 :  Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 

Άρθρο 3 :  Υποβολή φακέλου προσφοράς  

Άρθρο 4 :  Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 

http://www.roikos.gr/wp-content/uploads/FEK/%CE%95.5-2017_A%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AE%20%CF%84%CE%BA-2017.pdf
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Άρθρο 5:   Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή  

σύμβασης 

Άρθρο 6 :  Ενστάσεις 

Άρθρο 7:   Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Άρθρο 8:   Σύναψη σύμβασης 

Άρθρο 9:   Σειρά ισχύος εγγράφων 

Άρθρο 10: Γλώσσα Διαδικασίας  

Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης 

Άρθρο 13: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 

Άρθρο 14 : Ημερομηνία λήξης προθεσμίας  υποβολής προσφορών 

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης  

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 

Άρθρο 19: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς 

Άρθρο 21 :Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς   

Άρθρο 22: Αποδεικτικά μέσα (μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού, πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής, έλεγχος νομιμοποίησης) 

Άρθρο 23: Υπεργολαβία 

Άρθρο 24: Διάφορα 

 

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

1. 1        Αναθέτουσα αρχή
      

   :   ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.2  Κύριος του Έργου :         ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3  Εργοδότης:                          ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

1.4  Προϊστάμενη Αρχή :            ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ 

 

  1.5     Διευθύνουσα Υπηρεσία : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Περιφερειακής Ενότητας  Δωδ/σου 

                                                           Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 

 

1.7 Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Οδός                                               : ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ 1 

Ταχ.Κωδ. : 851 00 

Τηλ. : 2241364683-86-87 

Telefax : 2241364697 

E-mail            : dpoleodsxed@rhodes.gr 

Πληροφορίες : Αναστασία ΣΩΤΡΙΛΛΗ 
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Οδός                                               : ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ 1 

Ταχ.Κωδ. : 851 00 

Τηλ. : 2241364683-6-7 

Telefax : 2241364697 

E-mail            : dpoleodsxed@rhodes.gr 

 

1.8 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 

εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους 

ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα της αναθέτουσας αρχής 

καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως 

στους ενδιαφερόμενους/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 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: 

α) η παρούσα διακήρυξη, 

β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν 

4412/2016,  

γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

δ) το τεύχος τεχνικών δεδομένων,  

ε) η συγγραφή υποχρεώσεων,  

στ) το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών, 

η) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω, 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης από τις ….  στην ιστοσελίδα www.rhodes.gr  

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ήτοι έως την ........................................, η αναθέτουσα αρχή 

παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά 

δικαιολογητικά, το αργότερο  έως την ........................................................ Επίσης μέχρι την ημέρα 

αυτή, οι  οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερώνονται για το “φάκελο δημόσιας σύμβασης 

μελέτης” που βρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των 

περιεχομένων του.   

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14,  είτε (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Διαγοριδών 1, 85100 Ρόδος είτε (β) με αποστολή, 

επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100 Ρόδος  είτε (γ) με 

κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100 Ρόδος  

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 14 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 …………………………………………………………... 

http://www.rhodes.gr/
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για τη: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 

με αναθέτουσα αρχή  το Δήμο Ρόδου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών….. 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η 

οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον 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 Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 20.1 του παρόντος, 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 20.2 του παρόντος. Εάν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, 

λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 

και γ) 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 

20.3 του παρόντος. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του 

άρθρου 3.2 του παρόντος. 

3.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 

ημερομηνία  υποβολής  του άρθρου 14 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος. 

 

3.5 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 

στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η 

προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή 

που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.  

3.6 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο: 

α) από τον ίδιο το μελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, 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 κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 

τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 4 : Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 

4.1 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 λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 του παρόντος. 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 το άρθρο 3.1 του 

παρόντος (η ώρα και ημέρα  υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως 

φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) 

και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 

παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 
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4.2 Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της 

παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος, αποσφραγίζει τους κυρίως 

φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι προσφορές που 

παραλαμβάνονται, καταχωρούνται 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, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ............................. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον 

αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον 

Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

4.3 Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

γνωστοποιεί με έγγραφο του Προέδρου της, προ εύλογης προθεσμίας και με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε 

όλους τους προσφέροντες, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της δημόσιας συνεδρίασης για την 

αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής.  

Οι υπόλοιποι φάκελοι προσφορών παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα της 

Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθμολόγησή τους, με την 

εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ολοκληρώνεται με τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών 

και τη σχετική λεκτική αιτιολογία και υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή. Οι τεχνικές προσφορές 

θεωρούνται αποδεκτές εφόσον οι επί μέρους βαθμολογίες των κριτηρίων ανάθεσης είναι πάνω από τα 

αντίστοιχα ελάχιστα όρια όπως καθορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος, αλλιώς απορρίπτονται και ο  

προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 

Σε περίπτωση διακοπής δημόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία συνεχίζεται τις αμέσως επόμενες 

ημέρες. Σχετικώς εκδίδεται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία 

κοινοποιείται εγγράφως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικώς ή με φαξ ή με συνδυασμό των 

ανωτέρω μέσων
 
σε όλους τους προσφέροντες για την ημερομηνία και ώρα της επόμενης δημόσιας 

συνεδρίασης.  

4.4 Το σχετικό πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης 

των τεχνικών προσφορών, εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή. Κατά της απόφασης έγκρισης του 

πρακτικού, η οποία έχει κοινοποιηθεί με επιμέλεια της αναθέτουσας αρχής, χωρεί ένσταση κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος. 

Εφόσον ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της απόφασης  έγκρισης του Πρακτικού ελέγχου των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, η 

Αναθέτουσα Αρχή αναπέμπει το Πρακτικό στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, η οποία θα πρέπει να 

εφαρμόσει τη διαδικασία της παραγράφου 4.3 της παρούσας για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της 

τεχνικής προσφοράς και συντάσσει νέο Πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται εκ νέου στην Αναθέτουσα 

Αρχή προς έγκριση.            

4.5 Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς των προσφερόντων που αποκλείσθηκαν 

(για οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα 

της Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσμία ή ενδεχομένως οι αποκλεισθέντες  δηλώσουν 

εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώματος υποβολής ενστάσεων.  

4.6 Μετά την οριστικοποίηση της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

καλεί εγγράφως τους προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με το 

ανωτέρω Πρακτικό, σε δημόσια συνεδρίαση, σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται εγγράφως 

σε αυτούς προ πέντε (5) ημερών, για την αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών. Κατά την 

ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, η Επιτροπή αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές, τις 

μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενό τους σε σχετικό Πρακτικό. Η υποβληθείσα οικονομική 

προσφορά κατά κατηγορία μελέτης απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειμένου της 

προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείμενο της μελέτης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία  της 

περιπτ. (κε) της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.  

Ύστερα από τη βαθμολόγηση των αποδεκτών οικονομικών προσφορών και στάθμιση της 

βαθμολογίας της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς κάθε προσφέροντος, η Επιτροπή προσδιορίζει 
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την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής 

σύμφωνα με το άρθρο 21.1 του παρόντος και καταγράφει τις ενέργειές της και την εισήγησή της για 

την ανάθεση, σε σχετικό Πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου 

να το εγκρίνει.  

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους προσφέροντες. 

Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 του 

παρόντος. 

Άρθρο 5:  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 

σύμβασης 

5.1 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  

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά  υποβάλλονται 

στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

5.2  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.  

5.3 i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των δικαιολογητικών, ή  

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται η 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 του παρόντος
 

ή η πλήρωση μιας ή 

περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 19 του 

παρόντος, 

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 5.5 της παρούσης, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, η δε κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  

5.4 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι 

πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι 

την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της 

παρούσας (οψιγενείς μεταβολές), οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την 

αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της παρούσας. 

5.5 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.  ότι πληροί, κατά τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 5.4. της παρούσας, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας. 

5.6 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 19 της 

παρούσας, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

5.7  Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από  την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή Δ.Ρόδου 

(αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά την παρ. 5.6 του 

παρόντος άρθρου, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.   

5.8   Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές  λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν στα γραφεία της  αναθέτουσας αρχής, Διαγοριδών 1, 85100 Ρόδος (τόπος) εντός 

χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε 

αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης.  
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5.9 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 κ.λπ., επί αποδείξει.  

Άρθρο 6: 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 

14 της παρούσας. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 

γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και 

ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του 

παρόντος, 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 τα 

οριζόμενα στο 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 31η Μαρτίου 2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 

έως 374). 

Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να 

συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης της 

τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης 

8.1 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 

αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  

8.2 Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 

άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 22 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 17 και τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής του άρθρου 19 και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 18, 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. 

8.3 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, 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 περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 

106 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 9:  Σειρά ισχύος εγγράφων 

Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη: 

1.  Το Συμφωνητικό, 

2.  Η παρούσα Διακήρυξη  με τα Προσαρτήματά της, 

3.  Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 
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4.  Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου, 

5.  Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα Παραρτήματά της, 

6.  Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των 

απαιτούμενων μελετών  και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.  

7. Το τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της 

προεκτιμηθείσας αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης. 

Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας  

10.1 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 ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

10.2  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 σε 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 Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, 

αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

10. 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 ‘’Apostille” 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  

36 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013).  

10.4    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. 

10.5 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 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως 

ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας: 

1. Ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις  που έχουν 

εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν 

εκδοθεί για την ερμηνεία του. 

2. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 

συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως ισχύουν. 

3. Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 

4. Ο 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. 
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5. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Ο ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

7. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185). 

9. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει.  

10. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.  

11. Ο 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». 

12. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”. 
 
 

13. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 

διατάξεις”, ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» και ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2007 -2013» και το κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικό πλαίσιο. 

14. Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

15. Ο ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) όπως 

ισχύει. 

16. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”. 

17. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

όπως ισχύει. 

18. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”, όπως ισχύει. 

19. Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν  κλπ  

Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, 

Κτηματογραφικών     και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών 

μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό 

στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό 

αμοιβών. 

20. Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από 

17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και 

οικοδομής αυτών’’, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 3919/2011 (Α΄32). 

21. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που 

αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων». 
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22. Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της 

διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 

διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, 

παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του 

άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226). 

23. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη 

προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 

οριζόμενα στα  έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 

γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση 

και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

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. 

24. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης 
 12.1 Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 11.548,53  € (χωρίς ΦΠΑ) και  

περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:  

2. 11.548,53  € για μελέτη κατηγορίας 20 

Η μελέτη έχει ενταχθεί  στον Προϋπολογισμό έτους 2017 Δ.Ρόδου  (Κ.Α. 40-7413.0057) και η 

σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους  και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011.  

12.2  Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

και οι τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των άνω προεκτιμώμενων 

αμοιβών, αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.  

Οι  οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, να 

μελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονομική τους προσφορά αποτελεί τη  συνολική 

αμοιβή τους για το σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο  

δημόσιας σύμβασης. Τεκμαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη μελέτη του Φακέλου 

δημόσιας σύμβασης, την πιθανότητα να μην αντιστοιχούν οι ποσότητες μονάδων φυσικού 

αντικειμένου, που αναφέρονται στο τεύχος της προεκτιμώμενης αμοιβής, στις τελικές ποσότητες που 

θα απαιτηθούν για την εκπόνηση της μελέτης και διαμόρφωσε ανάλογα την οικονομική του 

προσφορά. Εφόσον προκύψουν διαφορές, εφαρμόζεται το άρθρο 186 του ν. 4412/2016. 

12.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία 

υπογραφής του συμφωνητικού. 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε   εκατόν 

ογδόντα  (180)  ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

 Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως: 

1. Εκπόνηση Α΄Φάσης ………. Ενενήντα (90) ημέρες 

2. Εκπόνηση Β΄Φάσης ………. Ενενήντα (90) ημέρες 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) 

ημέρες  

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του  συμφωνητικού, 

μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.  

 Άρθρο 13: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 
13.1 Eναλλακτικές προσφορές  δε γίνονται δεκτές 
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13.2 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά 

13.3 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.  

13.4 Οι προσφορές θα ισχύουν για δέκα (10)  μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών του επομένου άρθρου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά 

από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

Άρθρο 14 : Ημερομηνία λήξης προθεσμίας  υποβολής προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των  προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 

…………………………………………  και ώρα ……………….  .  

Προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσμα  απορρίπτονται ως  μη κανονικές, κατά το άρθρο 3.5 του 

παρόντος. 

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης  

 

15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού      230,00€, η 

οποία εκδίδεται είτε 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, είτε 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.  

Οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα  ακόλουθα στοιχεία:  

  α) την ημερομηνία έκδοσης,  

  β) τον εκδότη,  

  γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου),  

  δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

  ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 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. 

  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 σχετικής διακήρυξης 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.  

Εάν η εγγύηση συμμετοχής εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις 

επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής καταπίπτουν, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

Τεχνικού Συμβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 

παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19 της παρούσας, δεν 

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής  επιστρέφονται ως εξής : 

α) στον ανάδοχο, με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,  

β) στους λοιπούς προσφέροντες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  
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15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς 

Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: α) εκδίδεται  είτε 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, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση 

σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού και β) πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 15.1 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,  υπέρ 

του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου.  

15.3     Εγγύηση προκαταβολής 

 …………………………… (όπου απαιτείται) 

 

15.4    Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δημοσιεύεται στον ελληνικό Τύπο, καθώς και 

στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ( www.rhodes.gr ).  

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον 

ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της σύμβασης.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο 

οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει του άρθρου 18 και πληροί τα κριτήρια επιλογής του 

άρθρου 19. 

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

17.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 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.  

 

17.2     Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 

17.3   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν 

λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση 

των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες 

μελετών.  

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού  

 

 18.1  Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 

http://www.rhodes.gr/
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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: 

18.1.1  Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος 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 24
ης

 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 παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ 

L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντος ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

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 εν λόγω 

υποχρέωση αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

18.1.2 α) 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  

β) 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 στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους.  
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18.1.3 Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος, δεν εφαρμόζονται
 
 οι παράγραφοι  18.1.1 και 18.1.2. [Σε περίπτωση 

που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η παράγραφος 18.1.3].  

18.1.4  Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, 

πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 14 της παρούσας, δεν 

εφαρμόζεται η παράγραφος 18.1.2. [Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, 

διαγράφεται η παράγραφος 18.1.4.]  

 18.1.5 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος 

Α’ του ν. 4412/2016, 

(β) Ο προσφέρων 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) 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) Μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 

προσφερόντων 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) Ο προσφέρων 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) Ο προσφέρων 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 79 του ν. 4412/2016,  

(η) Ο προσφέρων 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) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

18.1.6 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων 

παραγράφων.   

18.1.7 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

18.1.1 και 18.1.5 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 
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επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. 

Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα 

μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Προσφέρων 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. 

 

18.1.8 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. 

18.1.9 Προσφέρων 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 σύμβασης. 

Άρθρο 19 .  Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται 

στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι 

εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

 19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
......................................................................................... 

19.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  

(α) Για κατηγορία μελέτης 20, απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετους εμπειρίας. 

(β) ............................................................................................ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς 

Κάθε  προσφέρων οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω στοιχεία: 

 20.1       ΦΑΚΕΛΟΣ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο προσφέρων πληροί 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

αα) δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στο 

άρθρο 18 του παρόντος,  

ββ) ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 19 της 

παρόντος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

β) εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15.1 του παρόντος,  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω 

δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, πλην της εγγύησης 

συμμετοχής. 
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20.2      ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόμενα στην παρ. 21.2 της παρούσας:  

α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του 

Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, με επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής 

τους. Στην Τεχνική Έκθεση δεν  πρέπει να περιλαμβάνονται προτάσεις τεχνικών λύσεων, 

β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος 

εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των 

σταδίων ή φάσεων της κύριας και των υποστηρικτικών μελετών (όταν πρόκειται για σύνθετη μελέτη) 

την αλληλοτροφοδότηση των μελετών με δεδομένα, τον καθορισμό σημείων ελέγχου και 

απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης,  

γ) χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της 

περιπτ. (β), λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης, 

  δ) οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του 

συντονιστή και της ομάδας μελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της 

και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας μελέτης σε αντίστοιχες 

ευθύνες με αυτές που αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το βαθμό επιτυχίας της, λαμβανομένων 

υπόψη των ανωτέρω περιπτώσεων (β) και (γ),  

ε) στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα 

καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης, 

στ) …………………………… 

Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων αυτών), 

καθώς και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τα ανωτέρω δ) και ε) σημεία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 

παραρτημάτων και εξαιρουμένων των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν 

πιστοποιητικών με τα οποία αποδεικνύεται προηγούμενη συνεργασία μεταξύ μελών της 

προτεινόμενης ομάδας μελέτης) δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο μέγεθος ……. σελίδων  

κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράμματος. 

Όταν το περιεχόμενο των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων υπερβαίνει το εύλογο μέγεθος, κατά την 

κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση την αρχή του ίσου μέτρου 

κρίσης), το υπερβάλλον υλικό δε θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.  

Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας μελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. 

 

20.3      ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιλαμβάνει το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο 

αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος, την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και την 

συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επιμέρους κατηγορία μελέτης. Οι συμμετέχοντες 

υποβάλλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή ανά 

κατηγορία μελέτης και τη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Η οικονομική προσφορά 

συντίθεται για κάθε επί μέρους κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της 

παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. Περιλαμβάνει, εκτός από τις αμοιβές για την 

εκπόνηση των μελετών, τις αμοιβές για τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των 

αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών /μελετών, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. 

Η συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό) επί της 

προεκτιμώμενης αμοιβής, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις κατά 

τους όρους του  άρθρου 7 του παρόντος.  
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Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς   

21.1   Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι 

Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια και 

υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.  

 ………………………………………… 

21.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  

Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων (και υποκριτηρίων) 

αξιολόγησης ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών 

γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 

U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3… +σν*Κν 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2
ο
) δεκαδικό ψηφίο. 

Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν  

και ισχύει σ1+σ2+..σν = 1   

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε UTΠ = …%. 

Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων του άρθρου 

21.1 απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 

21.3. Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 

Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία 

ΒΟΠι της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠι ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ως 

εξής: 

ΒΟΠι = 100 x  (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή. 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2
ο
) δεκαδικό ψηφίο. 

Ο συντελεστής  βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε  UΟΠ=20%  

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων οι Τεχνικές 

Προσφορές κρίθηκαν  κανονικές, σύμφωνα με την παράγραφο 21.2 της παρούσας.  

21.4 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής  
H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:  

U =  U ΤΠ * 80% +  U ΟΠ * 20% 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2
ο
) δεκαδικό ψηφίο. 

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον 

μεγαλύτερο αριθμό στο U. 

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη 

μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική 

προσφορά, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές.  

Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα (μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού, πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής, έλεγχος νομιμοποίησης) 
  Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην 

παρούσα διακήρυξη, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και κατά τη σύναψη της σύμβασης. Αν στις ειδικές διατάξεις 

που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται 

έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός ........................................................ που 

προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της σχετικής πρόσκλησης. Οι ένορκες 

βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν 

ημερομηνία εντός ............................................................. 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 

19 της παρούσας. Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του 

άρθρου 18 και της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 

19.1 πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων της 

οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του 

άρθρου 19.2 και 19.3, αντίστοιχα, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 5.1 ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
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22.1 Σχετικά με τον έλεγχο περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού: 

22.1.1  Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 του παρόντος, απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους μέλους  ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και 

στα πρόσωπα που ορίζονται στα τρία τελευταία εδάφια του άρθρου 18.1.1  του παρόντος. 

 22.1.2 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 του παρόντος: 

β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του 

οικείου κράτους μέλους ή χώρας.  

Οι Έλληνες μελετητές - φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν βεβαίωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ή 

άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισμού όπου είναι ασφαλισμένοι για την κάλυψη κύριας και 

επικουρικής ασφάλισής τους. 

Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών  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. 

β2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 

μέλους ή χώρας.  

Οι έλληνες μελετητές και Εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό της 

αρμόδιας Δ.Ο.Υ.  

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. 

22.1.3 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.5 του παρόντος:  

Για την περίπτωση β’, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης, εκδίδονται 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., όταν δε πρόκειται περί Α.Ε. από το Γ.Ε.Μ.Η. ή τις Περιφερειακές Ενότητες, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Οι μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν 

προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’ 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.  

Για την περίπτωση θ’, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Για τους εγκατεστημένους στην 

Ελλάδα μελετητές - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου 

επιμελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελών του) περί μη διάπραξης 

παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς 

και τα φυσικά πρόσωπα-μελετητές, ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), 

τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον 

οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν 

υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα.  

22.1.4 Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1 έως 22.1.3, 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 
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διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1 έως 22.1.3.  

22.1.5 Για την περίπτωση του άρθρου 18.1.10 του παρόντος, 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. 

22.2. Σχετικά με τον έλεγχο πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής: 

22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους : 

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή 

ή Γραφείων Μελετών  για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  

 στην κατηγορία μελέτης 20,       πτυχία τάξεων όλες 

(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 17.1 της παρούσας. 

22.2.2  Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται ως ακολούθως:  

1. Με δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου 

εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις 

τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του 

οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για 

τον εν λόγω κύκλο εργασιών.  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του 

επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.  

22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως: 

(i) για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(α), οι μεν προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα, με το Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών, οι δε αλλοδαποί προσφέροντες να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής τους, 

(ii) για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(β), ……………………………....................................  

 

22.2.4 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, 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.  

22.3.  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να 
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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, κάτοικος Αθηνών και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, 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. 

Άρθρο 23: Υπεργολαβία 
23.1  Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.  

23.2   Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

23.3  ....................................................................  

23.4     Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)  της συνολικής 

αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 της παρούσας 

για τους υπεργολάβους με το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 

την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του. 

Άρθρο 24 - Διάφορα: 
Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωμοδοτήσεις  και αποφάσεις: 

 αρ.174/30-3-2017 Απόφαση Δ.Σ. Ρόδου περί Αναμόρφωση Π/Υ έτους 2017,  

Απόφαση με αρ.πρωτ.949/7-4-2017 O.E.  για την ανάληψη υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2017 

και με αρ. .................. καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.  

(συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η 

δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη). 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές της υπαλλήλου Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Σωτρίλλη Αναστασίας 

και του Δ/ντή Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Χατζάκη Γεωργίου) 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Η Μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΣ»   
 αφορά στην  ανασύνταξη - επικαιροποίηση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας  για το Γ.Π.Σ. 

Δήμου (τότε) Καλλιθέας που συντάχθηκε το έτος 2004 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αρ. 

9572/1845 Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ  (ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000). Η ανασύνταξη θα γίνει σε επίπεδο 

Προκαταρκτικής  Μελέτης  σύμφωνα με την αρ. ΟΙΚ37691/12-9-2007, ΦΕΚ 1902Β/2007 Απόφαση 

Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Σημειώνεται ότι η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας 
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ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ σύμφωνα με την αρ. ΟΙΚ37691/12-9-2007, ΦΕΚ 1902Β/2007 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.και αρ.πρωτ.19818/5-6-2008 έγγραφο 

 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ.με θέμα: "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ  

ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ" 
               

                     ΕΚΤΑΣΗ: 109.750,00 στρ. ή 109,75 km2 
               

τκ=1,203 
Εγκύκλιος 5/2017  του Υπουργείου Υποδομών, & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣγ/ 12298/ΦΝ 439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο 

συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05, 

ΦΕΚ Β’ 1162) 
Α΄ΦΑΣΗ  

                    Α1 Γεωλογικός Χάρτης Προσαρμογής & Πληροφόρησης (βοηθητική τιμή) 
           κλίμακα 1:25.000 

                   Α = τ.κ. x (κ1 x Ε 0,6) € =  1,203 * 2.350 * 109,75 0,6 = 2827,05 * 16,759 = 47.378,53 € 
     

                     Α1.αρχ.= 47378,53 * 30% = 14.213,56 € 
             Λόγω παροχής πλήθους στοιχείων και Φακέλου Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της αρ. 9572/1845 Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 

(ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000), υπολείπεται εργασία της τάξης του 60% ,  εργασίας,  οπότε: 
          

                     Α1.τελ= 14.213,56 * 50% = 7.106,78 € 
             

                     Α2 Χάρτης κατ’ αρχήν Γεωλογικής Καταλληλότητας 
               Α2.αρχ =    Α1 x 30% = 14.213,56 * 30% = 4.264,07 € 

           Λόγω παροχής πλήθους στοιχείων και Φακέλου Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της αρ. 9572/1845 Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 

(ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000), υπολείπεται εργασία της τάξης του 60% ,  εργασίας,  οπότε: 
          

                     Α2.τελ= 4.264,07 * 50% = 2.132,04 € 
             

                     Α3 Τεχνική Έκθεση 
                   

Α3=  (Α1.τελ+Α2.τελ)x25%= ( 7.106,78 + 2.132,04 ) x 25% = 9.238,82 
 
x 25% = 2.309,71 € 

     
                     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Α΄ΦΑΣΗΣ 

                  Α= 7.106,78 + 2.132,04 + 2.309,71 = 11.548,53 € 
          

http://www.roikos.gr/wp-content/uploads/FEK/%CE%95.5-2017_A%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AE%20%CF%84%CE%BA-2017.pdf
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Συνοψίζοντας, η προεκτιμώμενη αμοιβή που υπολογίστηκε κατά Κατηγορία Πτυχίου είναι η 

παρακάτω: 
 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝ

Η ΑΜΟΙΒΗ 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 

Φ.Π.Α. 

 24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ 20 11.548,53    

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΜΟΙΒΩΝ 

  11.548,53 

2.771,65 14.320,18 

 

 

Δ. ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 59 του νόμου 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες 

διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α’ 157/ 4-8-2014), καταργούνται 

τα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων και προεκτιμώμενων αμοιβών 

μελετών ανά κατηγορία και τάξη με βάση τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναθέσεις 

δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών της 

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη   τον παραπάνω νόμο, καθώς και την Εγκύκλιο 13 / Αριθ. Πρωτ. Δ17α/ 06 / 90 / 

ΦΝ 433.γ/ 20-8-2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και 

ΔΙΚΤΥΩΝ, στο διαγωνισμό για την ανάθεση της Μελέτης:  «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»   

μπορούν να συμμετέχουν όλες οι Τάξεις Πτυχίων  στις  κατηγορίες: 

 

Α) κατηγορία 20 Γεωλογικές Υδρολογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της υπαλλήλου Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Σωτρίλλη 

Αναστασίας και του Δ/ντή Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Χατζάκη Γεωργίου) 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το Αντικείμενο της παρούσας μελέτης, αφορά στο Στάδιο της Προκαταρκτικής Μελέτης όπως 

καθορίζεται στην αριθμ. οικ. 3769 (ΦΕΚ Β΄ 1902/14.9.2007) Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ περί 

«Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που 

συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών  ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ»  και είναι: 

 Η αναγνώριση και οριοθέτηση, (με την ακρίβεια της κλίμακας αναφοράς}, τμημάτων της υπό 

εξέταση περιοχής στα οποία εμφανίζονται ή είναι δυνατόν να εκδηλωθούν φυσικοί ή ανθρωπογενείς 

γεωλογικοί κίνδυνοι και η κατ` αρχήν εκτίμηση του σχετικού βαθμού επικινδυνότητας σε κάθε  

τμήμα.  

 Ο διαχωρισμός της υπό εξέταση περιοχής σε ζώνες διαφόρου βαθμού γεωλογικής 

καταλληλότητας για οικιστική ανάπτυξη και άλλες συναφείς με δόμηση χρήσεις, ο εντοπισμός και η 

οριοθέτηση τμημάτων όπου απαιτείται σε διάφορο βαθμό η διατήρηση του γεωπεριβάλλοντος και η 

προστασία των γεωλογικών πόρων. Οι ζώνες και τα τμήματα αυτά θα είναι κατηγοριοποιημένα με 

κλίμακες διαβάθμισης των γεωλογικών παραμέτρων. 

 Η υποβολή προτάσεων για τις προοριζόμενες για οικιστική ανάπτυξη ή άλλη συναφή με την 

δόμηση χρήση, περιοχές ως προς: 

― Την λήψη μέτρων πρόληψης ή μετρίασης των γεωλογικών κινδύνων 
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― Την διατήρηση, αναβάθμιση και ανάδειξη γεωπεριβαλλοντικά ευαίσθητων    περιοχών και   της 

γεωλογικής κληρονομιάς. 

― Την προστασία των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων. 

― Την εκτέλεση περαιτέρω ερευνών με σκοπό την αποσαφήνιση των παραπάνω. 

 

 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Σκοπός της παρούσας  μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας είναι: 

 Ο εντοπισμός τμημάτων κατ` αρχήν καταλλήλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη 

συναφή με δόμηση ανάπτυξη, όπου θα διασφαλίζεται το δομημένο περιβάλλον από φυσικούς 

κινδύνους ή κινδύνους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες 

 Ο εντοπισμός  περιοχών που χρήζουν διατήρησης και ανάδειξης του γεωπεριβάλλοντος  

 Ο εντοπισμός περιοχών που χρήζουν προστασίας των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων. 

 

3.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας, μετά την εφαρμογή του Ν.3852/201,  ανήκει διοικητικά στον ενιαίο 

Δήμο Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου), καταλαμβάνει έκταση 109.750,00στρ ή 

109,75 km2 και έχει σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (ΦΕΚ-3465/Β/12) πληθυσμό  9.364 

κατοίκους. Περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες Κοσκινού, Καλυθιές και Ψίνθο. 

Βόρεια, γειτνιάζει με τη Δ. Ε. Ρόδου, Δυτικά με τη Δ.Ε.Πεταλούδων και νότια με τις Δ.Ε. Αφάντου 

και Αρχαγγέλου (Χάρτης 1 .) 

 

Οι τοπικές κοινότητες Κοσκινού και Καλυθιές – Φαληράκι, διαθέτουν παραλιακό μέτωπο  ενώ η 

Ψίνθος βρίσκεται στα μεσόγεια της Δημοτικής Ενότητας σε ένα ενδιαφέρον φυσικό περιβάλλον, που 

διατηρεί ακόμα έναν αγροτικό χαρακτήρα. 

Η Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας περιλαμβάνει την παραλιακή έκταση του Όρμου της Καλλιθέας, του 

όρμου Λαδικό – Άντονι Κουήν, καθώς και 5 περίπου χιλιόμετρα αμμώδους παραλίας στις τοπικές 

κοινότητες Κοσκινού και Καλυθιές - Φαληράκι. Οι χαρακτηριστικές παραλίες της την έχουν 

καταστήσει από τις πλέον ανεπτυγμένες περιοχές της Ρόδου με την εξέλιξή της να έχει δεχτεί σαφείς 

επιρροές  από τον τουρισμό. 

Στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας υπάρχουν ενδιαφέροντα χερσαία (Ρεματιά «Φασούλι», 

κ.α.) και θαλάσσια οικοσυστήματα (όρμος Άντονι Κουήν, κ.α.), αρχαιολογικοί χώροι (Ερημόκαστρο, 

κ.α.), νεώτερα μνημεία (Καλλιθέα, κ.α.) και κηρυγμένοι παραδοσιακοί οικισμοί (Κοσκινου, Ψίνθος),  

στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν σε όφελος της –μακροπρόθεσμα- βιώσιμης ανάπτυξης του 

νησιού. 

Η διέλευση από της περιοχή της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου, σε συνδυασμό με το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο δόμησης οδήγησαν στη διάχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, κυρίως βιοτεχνικών, 

βιομηχανικών και εμπορικών, εγκαταστάσεων κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων. Επιπλέον, 

κατά παράβαση και κατ΄υπέρβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί της δόμησης «εκτός σχεδίου» (με 

τις γνωστές παρεκκλίσεις) η οικοδομική δραστηριότητα επεκτάθηκε σε όλο το ύπαιθρο είτε ως 

κατοικίες είτε ως τουριστικά καταλύματα. Το γεγονός αυτό δημιούργησε λειτουργικά, τεχνικά αλλά 

και αισθητικά προβλήματα στην περιοχή. 

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η περιοχή να χαρακτηρίζεται από συρρίκνωση της γεωργικής γης και 

της γεωργικής παραγωγής, από την ανάμειξη των χρήσεων με αντικρουόμενες πολλές φορές χρήσεις 

σε άμεση γειτνίαση και τελικά την αλλοίωση και υποβάθμιση του φυσικού τοπίου. 

 

4.  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Καλλιθέας, Α΄Φάση Μάρτιος 2005 

 Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (πρώην) Δήμου Καλλιθέας, Β1΄Φάση, Μάρτιος 

2013 (Χάρτης 2) 
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 Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια του Γ.Π.Σ. Δήμου Καλλιθέας,  Ιούνιος 

2004 η οποία συνοδεύεται με την ανάλογη αλληλογραφία μεταξύ Δήμου Ρόδου Και 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

 Αρ.338/15-4-2014 Απόφαση του Δ.Σ. Ρόδου περί: Γνωμοδότηση – Έγκριση του Β1Σταδίου 

της Μελέτης: «Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (πρώην) Δήμου Καλλιθέας 

 

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Το περιεχόμενο και τα παραδοτέα στοιχεία της μελέτης περιγράφονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΠΣ ΚΑΙ ΣΧΟΟΑΠ  της  αριθμ. οικ. 

37691/2007    (ΦΕΚ Β΄ 1902/14.9.2007), Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ περί «Έγκριση 

προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα 

πλαίσια των μελετών ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ», παράγραφος V.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ: 

Συγκεκριμένα  θα παραδοθούν: 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Στην τεχνικογεωλογική έκθεση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του ο 

μελετητής και που έχουν σχέση με το αντικείμενο της μελέτης, αφού τύχουν κατάλληλης 

επεξεργασίας. 

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει: 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 • Γίνεται αναφορά στο ιστορικό ανάθεσης, το αντικείμενο και το σκοπό της μελέτης, τη μεθοδολογία 

εκπόνησης της μελέτης, τη γεωγραφική θέση της έκτασης, περιγραφή της υπό μελέτη έκτασης και 

βασικά στοιχεία για τις υφιστάμενες πολεοδομικές ενότητες της περιοχής. 

 • Δίνεται υποχρεωτικά απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη κλίμακας μικρότερης από την κλίμακα 

αναφοράς της μελέτης όπου θα απεικονίζεται με συνοπτικό τρόπο η θέση της υπό μελέτη έκτασης 

στην ευρύτερη περιοχή. 

Α` ΜΕΡΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 Γίνεται κατ` αρχήν εκτίμηση των γεωλογικών συνθηκών της υπό μελέτη περιοχής με βάση στοιχεία 

από διαθέσιμες σχετικές μελέτες, έρευνες και βιβλιογραφία.  

Ειδικότερα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 

1. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

Γεωλογία της ευρύτερης περιοχής. Γίνεται αναφορά στη γεωλογία και την τεκτονική της ευρύτερης 

περιοχής και αναφέρεται η επιρροή τους στην περιοχή που ερευνάται. Γεωλογία της περιοχής που 

ερευνάται. 

3. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΠΑ 

4. ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

5. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

6. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 

7. ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Εντοπισμός των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων και συγκέντρωση σχετικών πληροφοριών όπως 

χωρική εξάπλωση, συνοπτική περιγραφή των ποιοτικών και ποσοτικών τους χαρακτηριστικών, 

καθεστώς εκμετάλλευσης τους, διαχείριση υδατικών πόρων κλπ, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία. 

8. ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Αναγνώριση και εντοπισμός σημαντικών από γεωλογική περιβαλλοντική άποψη θέσεων, οι οποίες 

χρειάζονται προστασία ή ανάδειξη. 

Β` ΜΕΡΟΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
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 Προσδιορίζονται οι παράγοντες συσχετισμού των παραμέτρων που αφορούν στις γεωλογικές 

συνθήκες με τις υπό διαμόρφωση κατευθύνσεις της μελέτης ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ. Οι παράμετροι αυτές 

αναφέρονται στους τίτλους των κεφαλαίων 1 έως 8 του Α` μέρους. 

Οι παράγοντες συσχετισμού είναι οι παρακάτω: 

1. ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

3. ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  

 Γ` ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Στην τεχνικογεωλογική έκθεση περιλαμβάνονται γενικές προτάσεις για τη λήψη : 

 Μέτρων πρόληψης ή μετρίασης των γεωλογικών κινδύνων για την εξασφάλιση των κατ` 

αρχήν γεωλογικά κατάλληλων περιοχών ή την ενδεχόμενη αναβάθμιση του επιπέδου 

γεωλογικής καταλληλότητας τμημάτων της περιοχής μελέτης για οικιστική ή άλλη συναφή 

με δόμηση ανάπτυξη  

 Μέτρων που επιβάλλονται από την ανάγκη παράλληλης προστασίας των αξιοποιήσιμων 

γεωλογικών πόρων και του γεωπεριβάλλοντος. 

ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Θα αναφέρονται τα βοηθήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη της μελέτης όπως γεωλογικοί 

χάρτες, αεροφωτογραφίες, μελέτες και έρευνες, επιστημονικά συγγράμματα και άρθρα. 

2. ΧΑΡΤΕΣ 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης και της αξιολόγησης των στοιχείων και παραμέτρων που αφορούν 

στη μελέτη θα απεικονίζονται σε σχετικούς χάρτες της περιοχής που ερευνάται, οι οποίοι είναι: 

 Α1. Γεωλογικός Χάρτης Προσαρμογής και πληροφόρησης 

Ο χάρτης αυτός προέρχεται από την προσαρμογή υφιστάμενων γεωλογικών χαρτογραφήσεων με 

βάση και τις παρατηρήσεις από την έρευνα πεδίου. Η κλίμακα σύνταξης του γεωλογικού χάρτη 

προσαρμογής είναι η ίδια με αυτή του πολεοδόμου μελετητή στο Α` Στάδιο (1:25.000). 

Περιλαμβάνει: 

 Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των γεωμορφολογικών, γεωλογικών, υδρογεωλογικών, 

γεωδυναμικών, σεισμολογικών και τεχνικογεωλογικών στοιχείων της περιοχής που 

ερευνάται καθώς και στοιχείων που αφορούν στους γεωλογικούς πόρους και στο 

γεωπεριβάλλον.  

 Τις θέσεις παρατηρήσεων ειδικού ενδιαφέροντος και φωτογράφησης, 

 Τις θέσεις προγενεστέρων μελετών, ερευνών, επιτόπου μετρήσεων, γεωτρήσεων ή άλλων 

στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της μελέτης.  

 Τις θέσεις ερευνών, μελετών, δράσεων και έργων που προτείνονται στην τεχνικογεωλογική 

έκθεση. 

Α2. Χάρτης Γεωλογικών Συνθηκών 

Ο χάρτης αυτός προέρχεται από γεωλογική χαρτογράφηση στο πεδίο και συντάσσεται αντί του 

προαναφερόμενου, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίστανται στην περιοχή μελέτης 

γεωλογικές χαρτογραφήσεις, ανάλογης κλίμακας. Περιλαμβάνει  όσα αναφέρονται στην ανωτέρω 

παράγραφο Α1. 

 Β. Χάρτης κατ` αρχήν Γεωλογικής Καταλληλότητας 

 Οριοθετούνται σε κλίμακα 1:25.000 οι παρακάτω ζώνες: 

 - ζώνες σχετικής γεωλογικής καταλληλότητας, 

 - ζώνες ή θέσεις προστασίας, βελτίωσης, ανάδειξης και διατήρησης του γεωπεριβάλλοντος 

 - ζώνες δυναμικού εκμεταλλεύσιμων γεωλογικών πόρων και το είδος τους 

 - ζώνες ή θέσεις όπου ειδικές χρήσεις είναι ανεκτές υπό προϋποθέσεις και περιορισμούς. 
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Η λεπτομέρεια των παρουσιαζόμενων στοιχείων θα πρέπει να είναι αντίστοιχη της κλίμακας 

παρουσίασης τους. Για τη σύνταξη των χαρτών θα χρησιμοποιούνται ως υπόβαθρα τοπογραφικά 

διαγράμματα αντίστοιχης κλίμακας. 

 ΣΧΕΔΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Στο τεύχος της μελέτης περιλαμβάνονται σχέδια από υπάρχοντα στοιχεία, και κάθε άλλη σχετική 

πληροφορία που κρίνονται απαραίτητα από το μελετητή να επισυναφθούν στη μελέτη  

Περιλαμβάνονται επίσης έγχρωμες φωτογραφίες (ή έγχρωμα φωτοαντίγραφα τους) στις οποίες 

απεικονίζονται χαρακτηριστικές περιοχές της έκτασης που ερευνάται καθώς και επί μέρους 

χαρακτηριστικές θέσεις παρατηρήσεων που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση. 

6.  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

5. Αρ. 9572/1845 /2000 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ  (ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000) με θέμα : Τεχνικές 

προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών  Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων     Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)  και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών. 

6. Αρ.27691/14-9-2007 ΥΠΕΧΩΔΕ περί «Εγκρίσεως προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών 

Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ» 

(ΦΕΚ 1902/Β/2007) 

7. Αρ.πρωτ. 19818/05-06-08 έγγραφο της Δ/νσης Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Σχετικά με τη 

διαδικασία Σύνταξης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που εκπονούνται στα πλαίσια 

των ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ» 

Σημειώνεται ότι με το αρ.πρωτ.66862/1917/23-12-2013 της Α.Δ. Αιγαίου, Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Τμήμα 

Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δωδ/σου (εισ 8/7-1-2014 Δ.Π.Σχ), η Μελέτη Γεωλογικής 

Καταλληλότητας που συντάχθηκε το 2004 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Αρ. 9572/1845 /2000 

Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ  (ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000) δεν αναγνωρίζεται ως σύμφωνη με τις (τότε) 

ισχύουσες προδιαγραφές  και ζητείται η εκ νέου εκπόνηση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας 

σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της Υ.Α.39691/07(ΦΕΚ 1902Β/07) σε επίπεδο Προκαταρκτικής 

Μελέτης.  

7.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Η αμοιβή της παρούσας Μελέτης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% στις Γεωλογικές Υδρολογικές και 

Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες  (κατηγορία 20) διαμορφώνεται σε: 

 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΤΥΧΙΟΥ (€) 

Φ.Π.Α. 24% 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

Σ 

20 11.548,53 2.771,65 14.320,18 

 

Ο υπολογισμός της προεκτιμώμενης αμοιβής παρουσιάζεται αναλυτικά στο Τεύχος Προεκτιμώμενων 

Αμοιβών 

Η συνολική δαπάνη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ανέρχεται σε 14.320,18 € συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ και η πίστωση προέρχεται από Ίδιους Πόρους του Δήμου Ρόδου. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της υπαλλήλου Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Σωτρίλλη 

Αναστασίας και του Δ/ντή Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Χατζάκη Γεωργίου) 
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΩΝ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χάρτης 1. 
Θέση Δ.Ε. Καλλιθέας 
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Χάρτης 2.   
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατήρηση: Η Προσφερόμενη Τιμή ανά κατηγορία μελέτης στρογγυλοποιημένη στην πλησιέστερη προς τα άνω μονάδα  ΕΥΡΩ. 

Α/Α 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

Προσφερόμενο ΠΟΣΟΣΤΟ  Έκπτωσης 

επί τοις εκατό (Ολογράφως) 

Προσφερόμενο ΠΟΣΟΣΤΟ  Έκπτωσης % 

(Αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

   
   

Α. 

20 - Γεωλογικές Υδρολογικές 

και Γεωφυσικές Μελέτες και 

Έρευνες 

 

11.548,53 € 

   

   
   

   
   

   
   

   
   

 ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 11.548,53 € 
   

 

Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί 

του συνόλου της 

προεκτιμώμενης αμοιβής 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  

 

 ΚΑΤΑ  ΤΟ ΤΜΗΜΑ IV, ENOTHTA 2 ΤΟΥ  Ν. 4412/16 

 

Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) 
 

Άρθρο 1: Εισαγωγή 

 

Άρθρο 2: Εκτέλεση της Σύμβασης 

 

Άρθρο 3: Προσωπικό του Συμβούλου 

 

Άρθρο 4: Αμοιβή - Κρατήσεις 

 

Άρθρο 5: Εγγυήσεις 

 

Άρθρο 6: Ποινικές ρήτρες  

 

Άρθρο 7: Ευθύνη  

 

Άρθρο 8: Γενικά καθήκοντα, Ευθύνες και Υποχρεώσεις του Συμβούλου 

 

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις του Εργοδότη 

 

Άρθρο 10: Διαφορές - Διαφωνίες - Ανωτέρα βία 

 

Άρθρο 11: Λύση - Αναστολή - Λήξη Σύμβασης 

 

Άρθρο 12: Δικαστική Επίλυση Διαφορών 

 

Άρθρο 13: Ισχύουσα Νομοθεσία και Γλώσσα Επικοινωνίας 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Σ.Υ.) 

 

Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις 

παρενθέσεις) 

Αναθέτουσα αρχή  στης παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ρόδου 

Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο  Δήμος Ρόδου. 

Εργοδότης είναι ο Δήμος Ρόδου. 

Ανάδοχος Ο οικονομικός Φορέας που συνάπτει με τον εργοδότη σύμβαση της παραγράφου 9 του άρθρου 

2 του Ν.4412/2016. 

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. 

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση Αμοιβή 

του αναδόχου.  

Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του 

διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό  ιδιωτικό συμφωνητικό που θα 

υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών (άρθρο 23 παρ. 1 ν. 3316/05). 

Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου 

μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην παράγραφο 

1.3 της Σ.Υ.. 

Τεύχη  Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και αποστέλλεται στους 

συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:  

4. Διακήρυξη μαζί με τα Προσαρτήματα της 

5. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) μαζί με το Παράρτημά της 

6. Τεχνικό Αντικείμενο – Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων μαζί με τα Παραρτήματά του 

Τεύχη Προσφορών : Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπληρωμένα από τους 

Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό : 

4. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Επαγγελματικής Επάρκειας  

5. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

6. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

 

1.2   Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των 

συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ  ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»   

Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος 

"Διακήρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος “Τεχνικών 

Δεδομένων”.  

 

1.3   Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ΄ αυτά ή τα συμπληρώνουν, 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: 

7. Το Συμφωνητικό, 

8. Η παρούσα Διακήρυξη  με τα Προσαρτήματά της, 

9. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 

10. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου, 

11. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα Παραρτήματά της, 

12. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των 

απαιτούμενων μελετών  και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.  

 Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

2.1  Τόπος και χρόνος 
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2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου εφόσον 

τούτο απαιτείται.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη 

(Προιστ/νης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή 

προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην 

περιοχή που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να παρέχει κάθε σχετική 

υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 

2.1.2 Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης 

προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε 15 ημέρες. Το 

ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη ο Δήμαρχος  Ρόδου. 

2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του 

αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Η 

έναρξη της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά 

στο ιδιωτικό συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του. 

 2.1.4 Στο τεύχος «Τεχνικών Δεδομένων - Τεχνικό Αντικείμενο» παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

εκπόνησης των μελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου του 

μελετητικού έργου και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες 

δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.  

 

2.1.5 Σε προθεσμία ενός μήνα από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, αν δεν ορίζεται 

διαφορετικά σ΄αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τις 

απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Στο νέο χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι 

σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης και τα ακριβή σημεία έναρξης 

κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία.  

  

  2.1.6 Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, 

δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών 

της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του Ν.4412/2016 

 

2.2   Εκπρόσωποι του αναδόχου 

2.2.3 Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο 

κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου (βλέπ. Άρθρο 135 παρ. 3 του 

Νόμου), ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών. 

2.2.4 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και αναπληρωτή 

εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων  του 

αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο 

επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε 

περίπτωση αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του 

αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη 

διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις 

εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, 

εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών.  

2.2.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του 

με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται 

να ενεργούν κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη 

Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με 

τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις 

με όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης. 

 

2.3  Επίβλεψη της Σύμβασης  

 Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα 

επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των 

επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 136 του Νόμου 4412/16 

 

2.4  Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 
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 Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά 

στο τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων - Τεχνικό Αντικείμενο”. 

 

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των 

υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της 

προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή 

ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, 

εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.  

3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που 

δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση 

οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει 

την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε 

με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (άρθρο 

160 Νόμου 4412/16,)  

 

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1  Αμοιβή του αναδόχου 

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του  Προσφοράς. Η αμοιβή αυτή μπορεί 

να αυξηθεί στις περιπτώσεις που α) αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, με έγκριση Επειγουσών και 

απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών κατά το άρθρο 155 του Νόμου 4412/16, β) εγκριθούν αρμοδίως 

αποζημιώσεις, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Νόμου, γ) δοθεί παράταση της 

προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αναθεώρηση της αμοιβής του, σύμφωνα με τους όρους του 

άρθρου 153 του Ν.4412/16 

4.2  Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου 

4.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες μελετών και 

στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονομική του Προσφορά. 

Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται από το άρθρο 152 

του Νόμου.  

Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που 

συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Νόμου. Ειδικότερα 

αναγράφονται: 

 

VII. Το είδος των εργασιών (π.χ. υλικά, ημιτελείς, απολογιστικές, αναθεώρηση, κλπ) 

VIII. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 

IX. Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που 

ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων αμοιβών. 

Σε περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύϊ πίνακας επιμερισμού της αμοιβής στα 

μέλη της, ενώ σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός 

της και την επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη του. 

X. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής, εφόσον προβλέπονται, και της 1
ης

 τμηματικής 

πληρωμής, που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού. 

XI. Το πληρωτέο ποσό 

XII. Ο αναλογών Φ.Π.Α. 

 

Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά για την είσπραξή του: 

Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 

Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, 

ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την 

ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών τους. 

Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής των νόμιμων κρατήσεων  
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Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ΄αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. 

 

Διευκρινίζεται ότι :  

(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και 

άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 

Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων,  

(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα 

καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή  κάθε Λογαριασμού. 

 

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του Λογαριασμού, 

υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή 

καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν του μηνός, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 

152 παρ.8 του Νόμου. 

     

4.2.2   Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων, 

ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και 

παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην 

παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής. 

 

4.2.3 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, με διάλυση της σύμβασης για τα 

απομένοντα στάδια μελέτης, κατά το άρθρο 161 παρ. 1 του Νόμου 4412/16. Για την άσκηση του 

δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι 

επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 163. 

   

4.2.4    Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, με συμπληρωματικές εργασίες 

οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων  σύμφωνα με τους όρους του 

άρθρου 156 του Ν.4412/2016. 

 

4.3   Νόμισμα αμοιβής Συμβούλου Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι 

πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

5.1.1  Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 

που εκδίδεται κατά το άρθρο 72 του Νόμου 4412/2016, ίση προς το 5% της προεκτιμώμενης αμοιβής των 

σταδίων της μελέτης που ανατίθενται. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις ίσης ή 

κατώτερης αξίας από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00 €) ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 

από τη σύμβαση. 

5.1.2  Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη 

σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται 

απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 

5.1.3  Για την τμηματική αποδέσμευση και τελική επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής,  

ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 

5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

 Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση 

την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη 

κατά του αναδόχου  που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 

 Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την απαίτηση 

μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με 

έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.  

 Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση 

του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 
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Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Κατά το άρθρο 148 του Ν.4412/16,  με τη σύμβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν 

υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τεθείσες 

τμηματικές προθεσμίες κατασκευής του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της 

εγκεκριμένης συνολικής προθεσμίας και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται.  

6.1 Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες  περαίωσης των 

εργασιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 185 του Νόμου, ως ακολούθως:  

Για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι 

τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί 

της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα τοις εκατό 

(10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης 

ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του 

"τριάντα τοις εκατό (30%)" του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.  

6.2 Το σύνολο των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 2% του ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση 

τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες αυτών που επιβάλλονται για υπέρβαση της συνολικής 

προθεσμίας και επιστρέφονται με αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Υ. αν η σύμβαση περατωθεί μέσα στον 

οριζόμενο καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις του. 

6.3 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και κοινοποιούνται 

στο ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους, ή σε 

περίπτωση υποβολής ένστασης, μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη της 

ένστασης από την Προϊσταμένη αρχή. 

 

Άρθρο 7    ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι αξιώσεις του 

εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά την εκτέλεση 

της Σύμβασης, παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης. 

 

Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου  

8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στο τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων - Τεχνικό Αντικείμενο” που 

συνοδεύει την Προκήρυξη και τις ευθύνες που απορρέουν  από τη Σύμβαση, με 

επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση. 

8.1.2 Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του 

εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από 

τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας 

σχετικές οδηγίες. 

8.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα 

τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν. 

8.1.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις 

σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις 

οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 

8.2   Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες 

ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει 

από παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει 

σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη. 

8.3  Εκχώρηση  Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε 

τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, 

εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 164 του Νόμου 4412/16. Η υποκατάσταση στις 

περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της Π.Α.. μετά από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού 

Συμβουλίου. 
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8.4   Εμπιστευτικότητα  
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και οι 

προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 

(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 

του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

8.5   Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

8.6 1  Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους 

προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα 

είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα 

παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

8.6.2 Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, 

υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / 

διαχείρισή τους. 

 

8.6  Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή  
Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του 

εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό 

υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει: 

 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 

 την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και 

του ιδιοκτήτη του, και 

 σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, 

του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να 

μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα. 

8.7  Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 

8.7.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος 

για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει 

στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί.  

        8.7.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το 

δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα 

που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. 

8.8  Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου     
8.8.1 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά 

τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:  

 την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και 

υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., 

 την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 

 την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του. 

8.8.2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων 

του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά 

έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

8.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του           
Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του 

που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το 

προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 

8.10  Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο  
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, 

άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη. 

8.11  Αλληλογραφία του Συμβούλου με τον Εργοδότη  
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 

αποστέλλονται κατ’ αρχήν με telefax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο 

ταχυδρομείο ή με courier και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 
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Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

9.1   Παροχή υφισταμένων στοιχείων  
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που 

αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει. 

9.2   Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου  
Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά τους 

όρους του Νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2. 

Άρθρο 10   ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης  
Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και 

τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και 

αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το Νόμο 4412/16 (ιδίως 

άρθρο 174) και την παρούσα (άρθρο 12). 

10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του   Αναδόχου 

10.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που  υπάρξουν αντικρουόμενες 

διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως 

ορίζεται στην Προκήρυξη. 

10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της 

σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην 

υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους 

οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

10.3  Ανωτέρα βία 

10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα 

οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των 

συμβαλλομένων, καθένα  εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την 

εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες 

των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη σύμβαση. 

10.3.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν 

δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται 

η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την 

επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.  

10.4  Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας  
Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δικαιολογούν 

την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως 

αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν 

παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης 

μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 

Άρθρο 11    ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1  Έκπτωση Αναδόχου 

 Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος με 

απόφαση της Π.Α., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 160 του Νόμου.  

 Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης 

κινείται υποχρεωτικά. 

Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για υπέρβαση τμηματικών 

προθεσμιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για υπέρβαση της συνολικής 

προθεσμίας. 

11.2    Διάλυση της σύμβασης 

11.2.1  Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση, μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου της 

μελέτης, με αποζημίωση του αναδόχου. 

11.2.2  Ο Εργοδότης δικαιούται να διακόψει την εκτέλεση της Σύμβασης κατά την διάρκεια εκπόνησης 

κάποιου σταδίου της μελέτης και να προβεί στη διάλυσή της, με καταβολή αποζημίωσης στον 

ανάδοχο που ισούται με το 30% της υπολειπόμενης αμοιβής του υπό εκπόνηση σταδίου. 

11.2.3 Ο Εργοδότης διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωμα να αναστείλει την εκπόνηση της μελέτης για 

διάστημα μέχρι και τρεις (3) μήνες με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην οποία θα 

προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την διακοπή, η ημερομηνία έναρξης της 
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διακοπής και η πιθανολογούμενη διάρκεια αυτής. Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να απαιτήσει 

αποζημίωση για θετικές ζημιές, κατά το άρθρο 163 του Νόμου. 

11.2.4 Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της υποχρέωσης 

εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή και οφείλει να λάβει όλα τα 

ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών αυτού και του Εργοδότη. Αμέσως μετά 

την άρση των λόγων που επέβαλαν την διακοπή, ο Εργοδότης  υποχρεούται να ειδοποιήσει τον 

Ανάδοχο εγγράφως. 

11.2.5  Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 μήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη διαδικασία 

διάλυσης της σύμβασης κατά το άρθρο 161 του νόμου. Διάλυση της σύμβασης μπορεί να ζητήσει 

ο ανάδοχος και στις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 161 του Νόμου.  Σε όλες τις 

περιπτώσεις ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία. 

11.2.6 Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί από την Π.Α. ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την 

εκτέλεση της σύμβασης, και παράλληλα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Στην περίπτωση 

αυτή δικαιούται παράταση των συμβατικών προθεσμιών.  

11.2.7 Ο ανάδοχος με την Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει στον εργοδότη 

προσδιορίζει την ζητούμενη αποζημίωσή του. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει την αποζημίωση 

έναντι της οποίας συναινεί στην συνέχιση των εργασιών και την ματαίωση της διάλυσης. Εφ’ 

όσον ο ανάδοχος συναινεί στη ματαίωση της διάλυσης η σύμβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των 

οικονομικών του απαιτήσεων, με ανάλογη παράταση των συμβατικών προθεσμιών. Για την 

ματαίωση της διάλυσης και τον καθορισμό της αποζημίωσης ακολουθείται η οριζόμενη στο 

άρθρο 162  του Νόμου 4412/2016 διαδικασία. 

11.2.8 Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, ή δεν λυθεί αυτή πρόωρα 

για κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η σύμβαση εξακολουθεί να λειτουργεί και παρά την 

ενδεχόμενη λήξη των συμβατικών (και των μετά από παράταση) προθεσμιών αυτής. 

11.3  Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους 

 Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν την Σύμβαση εάν δεν 

εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου κατά το άρθρο 164 του Νόμου, ή αν αυτός τεθεί υπό 

εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση 

της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα 

υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Π.Α.   

11.4  Λήξη της Σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της 

 Η λήξη της Σύμβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του 

αναδόχου ή διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την παραλαβή των εργασιών του Αναδόχου και την 

έκδοση σχετικής απόφασης από την Π.Α. Η παραλαβή γίνεται εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση 

όλων των σταδίων της μελέτης, και την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, όπου βεβαιώνεται 

εγγράφως από τον Εργοδότη η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον Ανάδοχο και εφόσον αυτός έχει 

εκτελέσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της Σύμβασης. Για την έγκριση 

της μελέτης και την παραλαβή της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 168 έως 173  του 

Νόμου. 

 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 5.1 της 

παρούσας Σ.Υ., μετά την έκδοση από τον εργοδότη (Δ.Υ.) βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών του 

Αναδόχου.  

 Μπορεί να γίνει τμηματική παραλαβή μελέτης αυτοτελούς έργου, ή σταδίου μελέτης, μετά από 

αίτηση του αναδόχου.  

Μπορεί επίσης να γίνεται σταδιακή αποδέσμευση των εγγυήσεων, μετά από αίτηση του αναδόχου και με 

τους όρους του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 12  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

 Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς 

αναφερόμενα στα άρθρα 174 έως 176 του Νόμου. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν 

αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.  

 

Άρθρο 13    ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

13.1  Νομοθεσία  

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην 

Προκήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.  
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13.2  Γλώσσα επικοινωνίας 

13.2.2   Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή 

άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και 

οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / 

και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει 

τον ίδιο. 

13.2.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων 

σε αλλοδαπή γλώσσα. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της υπαλλήλου Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Σωτρίλλη Αναστασίας και 

του Δ/ντή Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Χατζάκη Γεωργίου) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 1331 (17 οικ)/20-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού δια 

της οποίας κοινοποιούνται τα τεύχη του φακέλου της μελέτης. 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)  Εγκρίνει τα Συμβατικά τεύχη και τον Φάκελο της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»   όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από 

τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, σύμφωνα με το ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 του 

Ν4412/2016,  προϋπολογισμού 11.548,53 €  χωρίς Φ.Π.Α. ή 14.320,18 €  με ΦΠΑ 24%  τα οποία 

περιλαμβάνουν:  

 

Β)   Εγκρίνει την διενέργεια του διαγωνισμού και τη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης σύμφωνα µε το 

άρθρο 117 του N. 4412/2016 (Συνοπτικός Διαγωνισμός). Κριτήριο επιλογής αναδόχου ορίζεται η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

156/2017 (ΑΔΑ: Ω7ΡΦΩ1Ρ-ΡΒΖ) η οποία συνοδεύεται από το προβλεπόμενο «σχέδιο ανάληψης  

υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στο σχετικό Κ.Α. 40-7413.0057,  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 1o (εκτός ημερ. διάταξης) Απόφ. Αρ. Ορθή Επαν. 399/2017 (Α.Δ.Α: 6ΘΝΚΩ1Ρ-ΚΧΒ) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΡΑ»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/51740/03-07-2017) 

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

του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΡΑ», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό 

(19/05/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/51740/03-07-2017, 

ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» 

Σας αποστέλλουμε το 2ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ», 

σύμφωνα με τον Ν.4412/2016  
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Μετά  τα ανωτέρω ζητείται: 

1. Η έγκριση του 2ου Πρακτικού της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ  ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» στην εταιρεία “Σταμάτης 

Λινάρδος & Σια Ε.Ε” με μέση έκπτωση 28,169% 

2. Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.»  

(Ακολουθεί η υπογραφή του  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Ζαγοριανού Κωνσταντίνου) 

 
«2

ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Παρασκευή 19 

του μηνός Μαΐου του έτους 2017  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 διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ»,  

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 85/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι 

όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 126/24-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

συνήλθαμε  σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης για την ολοκλήρωση του ελέγχου των 

δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης.7  

Με την αριθ. 287/29-05-2017 (ΑΔΑ  7Γ8ΚΩ1Ρ-ΠΑ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

το 1
ο
 Πρακτικό του έργου: «Βελτίωση και διαμόρφωση βοηθητικού χώρου ρίψεων στο αθλητικό κέντρο 

Καλλιπάτειρα» σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «Σταμάτης Λινάρδος & 

ΣΙΑ Ε.Ε.». 

Με το υπ΄αρ. πρωτ. 16/44196/12-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κλήθηκε ο 

προσωρινός ανάδοχος  να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της 

Διακήρυξης και  με το υπ’ αρ. πρωτ. 16/45778/15-06-2017  έγγραφό της η εταιρεία «Σταμάτης Λινάρδος 

& ΣΙΑ Ε.Ε.  » υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ                         

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ποινικό  Μητρώο για Σταμάτιος Λινάρδος και Κοινοπραξία Γ. 

Εγγλεζάκης Θ Λιάτος Ο.Ε. Σταμάτης Λινάρδος και ΣΙΑ Ε.Ε.  ΔΤ 

ΑΝΑΚΤΩΡ.  

                      23.3α 

Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

23.3β 

Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας Κοινοπράξιας Γ. 

ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ Θ. ΛΙΑΤΟΣ  Ο.Ε. , ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΤ ΑΝΑΚΤΩΡ 

23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΤΜΕΔΕ -ΕΦΚΑ Σταμάτης Λινάρδος 

(βασική στελέχωση της εταιρείας ) 

23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΤΜΕΔΕ -ΕΦΚΑ Σταμάτης Λινάρδος  23.3β 

Βεβαίωση ΤΜΕΔΕ - ΕΦΚΑ για μισθωτούς μηχανικούς 23.3β 

Ενημερότητα ΙΚΑ έργων «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου 

Λιμένα Ακαντάς», «Κατασκευή πεζοδρομίου Άφωτη - 

Τηλέγραφος», «Συντήρηση – Επισκευή Σχολικών Μονάδων 

Δήμου και ΔΔ»,«Αποκατάσταση χώρου στη περιοχή Λουκά 

Ρουκουνάκι», «Επισκευή – Συντήρηση Παιδικού Σταθμού Μ. 

Καβαρινού», «Επισκευή Γραφείων Τουρισμού», «Ανακαίνηση 

χώρων υγιεινής επισκεπτών στο ισόγειο του παλατιού του 

23.3β 
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μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο», «Αποκατάσταση βλαβών από 

Θεομηνίες πλημμύρες – αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος – 

σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που 

θα απαιτηθούν στο Δήμο Σιθωνίας» 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ) Καρτελιά Νικόλαου 23.3β 

Βεβαίωση Τ.Ε.Ε. περί μη επαγγελματικών παραπτωμάτων 

Σταμάτης Λινάρδος 

 

23.3ε 

Βεβαίωση Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. περί επαγγελματικού πειθαρχικού 

παραπτώματος Καρτελιά Νικολάου 

22.Α.4 περ θ 

23.3ε 

Βεβαίωση Τ.Ε.Ε. εταιρείας  

Βεβαίωση Τ.Ε.Ε. Σταμάτης Λινάρδος  

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) για εξαρτημένη 

εργασία Λυριστή Παρασκευή 

23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασία 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα κοινοπραξίας για συμμετοχή σε 

δημοπρασία 

23.3β 

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης της εταιρείας 23.3γ 

Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης κ μη αναγκαστικής 

διαχείρισης της εταιρείας 

23.3γ 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εταιρείας  23.4,23.5,23.6,23.9 

Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβ. Συμβάσεων 23.5 

Βεβαίωση Ανεκτέλεστου των έργων «Διαμόρφωση 

Περιβάλλοντος Χώρου Λιμένα Ακαντάς», «Κατασκευή 

πεζοδρομίου Άφωτη - Τηλέγραφος», «Συντήρηση – Επισκευή 

Σχολικών Μονάδων Δήμου και ΔΔ»,«Αποκατάσταση χώρου στη 

περιοχή Λουκά Ρουκουνάκι», «Επισκευή – Συντήρηση Παιδικού 

Σταθμού Μ. Καβαρινού», «Επισκευή Γραφείων Τουρισμού», 

«Ανακαίνηση χώρων υγιεινής επισκεπτών στο ισόγειο του 

παλατιού του μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο», «Αποκατάσταση 

βλαβών από Θεομηνίες πλημμύρες – αναβάθμιση αστικού 

περιβάλλοντος – σήμανση για την οδική ασφάλεια    και συναφείς 

παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν στο Δήμο Σιθωνίας» 

 

 

 

 

23.5.α 

 

 

 

 

 

 

23.5.α 

Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων 23.4,23.5,23.6,23.9 

Βεβαιώσεις ανεκτελέστων για τα ανωτέρω έργα 23.4,23.5,23.6,23.9 

Καταστατικό σύστασης της εταιρείας 23.8 

Τροποποιήσεις καταστατικού (2007), (2011) ,(2013) 23.8 

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων καταστατικού 23.8 

 
Η ΕΔΔ διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη    και σε ισχύ 

κατά το χρόνο κατάθεσής τους. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2  της διακήρυξης η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο 

πρακτικό, διαβιβάζει το φάκελο των παραπάνω δικαιολογητικών 

(αντίγραφα) προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου και εισηγείται  την κατακύρωση της 

σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας: «Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. » 

 

Μετά  τα ανωτέρω ζητείται: 

Η έγκριση του  2
ου

 Πρακτικού της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση και διαμόρφωση βοηθητικού χώρου ρίψεων στο 

αθλητικό κέντρο Καλλιπάτειρα» σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία 

«Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε.» στην εταιρεία «Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 

28,169%.» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
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 Την υπ’ αριθμ. 16/51740/03.07.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΡΑ», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό του διαγωνισμού 

για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

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

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

 Την με αρ. 379/2017 (ΑΔΑ: ΩΦΩ2Ω1Ρ-3Ε6) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση 

κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης» 

 Την με αριθ. 126/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 287/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 

πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
Ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΡΑ», 

 

 Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία  «ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  με μέση έκπτωση 28,169 % 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

ΘΕΜΑ 2o (εκτός ημερ. διάταξης)                                  Απόφ. Αρ. 400/2017 (Α.Δ.Α: ΨΩ4ΥΩ1Ρ-ΟΡΛ) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/51699/03-07-2017) 

 

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

του έργου με τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό (03/07/2017) του 

διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/51699/03-07-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ». 

 

    Σας στέλνουμε συνημμένα το 2
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

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

Ν.4412/2016. 

   Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

1. Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» στην εργοληπτική επιχείρηση: 

«ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση έκπτωση 64,00%, 

2. Να Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. »  

(Ακολουθεί η υπογραφή της  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Πατατούκου Μαρίας) 
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«2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ.), σήμερα Δευτέρα 

03 του μηνός Ιουλίου του έτους 2017  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 διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «ΣΥΝΔΕΣΗ 

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

με την υπ’ αρ.: 57/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ.: 123/24-3-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε 

σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης, για την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, όπως 

αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης. 

  Με την υπ’ αριθμό 261/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1
ο
  Πρακτικό του 

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

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση: 

«ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

  Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ.) με το υπ΄ αρ.: 16/44185/12-6-20117 

έγγραφό της κάλεσε την Προσωρινή Ανάδοχο Εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της διακήρυξης και η οποία με το υπ. αρ.: 16/46618/19-06-2017 

έγγραφό της υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. 

 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά:   
 ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Ποινικό Μητρώο (Κλήμης Χρυσοβαλάντης Σαββάκης) 23.3α 

2 Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας 23.3β 

3 Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ εταιρείας 23.3β 

4 Βεβαίωση ΕΦΚΑ για μισθωτούς μηχανικούς 23.3β 

5 Ενημερότητα ΙΚΑ έργου: «Αντιστήριξη πρανών οδού 

Καλαμάτας λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τη 

θεομηνία 2013» 

23.3β 

6 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Σαββάκη Κλ. 23.3β 

7 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Μυριαλλή Αθ. 23.3β 

8 Α    Α   Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ της εργολ. 

επιχείρ.: 

Επιχί   «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

23.3β 

9 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης της εργολ. 

επιχείρησης 

23.3γ 

10 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη εκκαθάρισης και μη 

αναγκαστικής διαχείρισης της εργολ. επιχείρησης 

23.3γ 

11 Πιστοποιητικό ΤΕΕ του Σαββάκη Κλήμη για επαγγελματική 

διαγωγή 

23.3ε 

12 Πιστοποιητικό ΤΕΕ του Μυριαλλή Αθανάσιου για 

επαγγελματική διαγωγή 

23.3ε 

13 Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για  

αποκλεισμό της εταιρείας σύμφωνα με άρθρο 74 Ν.4412/2016 

22.Α.9. & 23.3ε 

14 Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εργολ. επιχείρησης 23.4,23.5,23.6,23.9 

15 Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβ. 

Συμβάσεων και τα υπό εκτέλεση έργα  

23.5α 

16 Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων  23.5α 

17 Βεβαίωση ανεκτέλεστου για το έργο: «Αντιστήριξη πρανών 

οδού Καλαμάτας λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από 

τη θεομηνία 2013» 

23.5α 

18 Καταστατικό σύστασης της εταιρείας 23.8 

19 Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων καταστατικού 23.8 
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Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά 

είναι πλήρη και σε ισχύ κατά το χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρόνο κατάθεσης 

τους. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η Επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο
  Πρακτικό, διαβιβάζει τον φάκελο των παραπάνω δικαιολογητικών 

(αντίγραφα) στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και εισηγείται  την κατακύρωση της Σύμβασης 

υπέρ της εργοληπτικής επιχείρησης: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».» 

  

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/51699/03.07.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

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

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό του διαγωνισμού για την 

ανάδειξη οριστικού μειοδότη,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

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

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

 Την με αρ. 379/2017 (ΑΔΑ: ΩΦΩ2Ω1Ρ-3Ε6) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση 

κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης» 

 Την με αριθ. 123/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 261/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 

πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «ΣΑΒΒΑΚΗΣ 

ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
Ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», 

 

 Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία  «ΣΑΒΒΑΚΗΣ 

ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  με μέση έκπτωση 64,00 % 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 3o (εκτός ημερ. διάταξης)                     Απόφ. Αρ. 401/2017 (Α.Δ.Α: ΩΟΡ3Ω1Ρ-ΡΚΩ) 

Διόρθωση της με αριθμό 66/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά τον 

κ.Μπουρνέλλη Ελευθέριου. 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο,  με αρ. πρωτ. 2/51953/04-07-17) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας 

Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/51953/04-07-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«Θέμα: Διόρθωση της με αριθμό 66/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά τον 

Μπουρνέλλη Ελευθέριο.  

1. Η Οικονομική Επιτροπή με τη με αριθμό 66/2017 απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΧ3ΜΩ1Ρ-ΝΞΒ) 

αποφάσισε να παρατηθεί από τόσο από το δικόγραφο όσο και από το δικαίωμα της από 2-10-2014 και με 
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αριθμό κατάθεσης 109/6-10-2014 (αριθμός κατάθεσης στο Εφετείο Δωδ/σου 14/3-12-2014) έφεσης που 

άσκησε ο Δήμος Ρόδου εναντίον των: α) Κάβουρα Μιχαήλ του Νικολάου, β) Μπουρνέλλη Ελευθερίας 

του Νικολάου, γ) Σταυριανού Παναγιώτη του Δημητρίου, δ) Γαλιάτσου Θεοφάνη του Χρήστου και τη ε) 

Μίγκλη Σταματίας του Μιχαήλ και της με αριθμό 95/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου, που απευθυνόταν στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου, η οποία έκαμε δεκτή την αγωγή τους και 

αναγνωρίστηκε ότι η σύμβαση που συνδέει το Δήμο Ρόδου με τους αυτούς είναι σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

2. Όμως από παραδρομή τόσο στην έφεση όσο και στην παραπάνω απόφαση της Επιτροπής σας αλλά 

και στη δήλωση παραίτησης προς το Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου αναγράφτηκε εσφαλμένα το μικρό 

όνομα του Μπουρνέλλη, ήτοι αντί Ελευθέριος αναγράφτηκε Ελευθερία, το οποίο λάθος πρέπει να 

διορθωθεί γιατί δημιουργεί πρόβλημα στον εργαζόμενο για την κατάταξή του. 

3. Πρέπει επομένως να ληφθεί απόφαση της Επιτροπής σας για να δοθεί σε εμένα η εντολή, το 

δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να διορθώσω την παραπάνω έφεση ως προς το μικρό όνομα του 

Μπουρνέλλη από το εσφαλμένο Ελευθερία στο ορθό Ελευθέριος, να ληφθεί επίσης απόφαση για 

διόρθωση της με αριθμό 66/2017 απόφασής σας ως αυτό και να δοθεί σε εμένα η εντολή, το δικαίωμα 

και η πληρεξουσιότητα για παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα της παραπάνω έφεσης και για 

τον Μπουρνέλλη Ελευθέριο του Νικολάου». 

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

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/51953/04-07-

2017, 

 Τα άρθρα 58, 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αριθ. 379/2017 (ΑΔΑ: ΩΦΩ2Ω1Ρ-3Ε6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας 

διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης»,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει τη διόρθωση της απόφασης Οικονομικής Επιτροπής αριθμό 66/2017 όσον αφορά την 

παραίτηση τόσο από το δικόγραφο όσο και από το δικαίωμα της από 2-10-2014 και με αριθμό κατάθεσης 

109/6-10-2014 (αριθμός κατάθεσης στο Εφετείο Δωδ/σου 14/3-12-2014) έφεσης που άσκησε ο Δήμος 

Ρόδου εναντίον του Μπουρνέλλη Ελευθερίου, διότι εκ παραδρομής αναγράφτηκε εσφαλμένα το μικρό 

όνομα του Μπουρνέλλη, ήτοι αντί Ελευθέριος αναγράφτηκε Ελευθερία και  

Β) Εξουσιοδοτεί τον νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση της παραπάνω έφεσης όπως παραπάνω και την παραίτηση από το 

δικόγραφο και το δικαίωμα της παραπάνω έφεσης και ως προς τον Μπουρνέλλη Ελευθέριο του 

Νικολάου. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4o (εκτός ημερ. διάταξης)                      Απόφ. Αρ. 402/2017 (Α.Δ.Α: Ω89ΒΩ1Ρ-9Λ9) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του 

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων 

λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου» και επανακατάρτιση των όρων της 

δημοπρασίας για την Δημοτική Ενότητα Λινδίων Δήμου Ρόδου. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών τμήματος Προσόδων, με αρ. πρωτ. 2/52020/04-07-2017) 

 
O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής το από 04-07-2017  πρακτικό της 

επιτροπής της ανοικτής δημοπρασίας για την παραχώρηση με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής 

χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο 
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Δήμο Ρόδου  που διαβιβάστηκε στην οικονομική επιτροπή με το αριθ. 2/52020/04-7-2017 έγγραφο, ως 

κατωτέρω: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ   ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ, 

ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ, ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

    Στη Ρόδο  και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου που βρίσκεται εντός του 

Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου σήμερα, την 4η του μήνα Ιουλίου  έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

09.00 π.μ., συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών εκμίσθωσης παραλιακών 

χωρών η οποία συστήθηκε με την υπ’  αριθμό  363/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ρόδου ύστερα και από την σχετική  Διακήρυξη δημοπρασίας του Προέδρου με αρ.πρωτ. 2/48722 

23/6/2017  της ιδίας επιτροπής.  

    Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ο  Πρόεδρος της  Επιτροπής , κ. Διακοσταματίου  

Σάββας,  διαπίστωσε ότι, επί συνόλου 4  μελών, βρέθηκαν παρόντα 4, ήτοι: 

1. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

2. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

    Ανατέθηκαν χρέη γραμματέα της Επιτροπής στον υπάλληλο Λιαμή Μιχαήλ  .  Αμέσως μετά 

κηρύχτηκε η έναρξη της διαδικασίας και ζητήθηκε από τους παραβρισκόμενους που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στην διαδικασία να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την σχετική 

διακήρυξη ανά τμήμα προς δημοπράτηση . Διενεργήθηκε  ο απαιτούμενος έλεγχος των δικαιολογητικών 

ανά τμήμα: 

Η Επιτροπή του διαγωνισμού 

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. 

Στη συνέχεια καταρτίζει, ως κατωτέρω, τον πίνακα των πλειοδοτούντων ανά πόστο και παραλία: 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ . ΑΦΜ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΓΓΥΗΤΗ 
ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΦΜ 

ΠΟΣΟ 
ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
(ΠΟΣΤΟ) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  

ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΣΕ m2 

ΟΡΙΟ 
ΠΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΕΙΔΟΣ 

ΓΙΑΝΑΚΛΗ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. 

  998498200 
ΓΙΑΝΑΚΛΗ 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 065170823 7,750.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ(ΦΑΛΗΡΑΚΙ 
ΜΠΗΤΣ- ΑΠΟΛΛΩΝ )  

5.025.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 7,750.00 € 

13 X = 
877278.922 Y = 

4029932.163 
14 X = 

877281.205 Y = 
4029941.899 

15 X = 
877276.338 Y = 

4029943.040 
16 X = 

877274.054 Y = 
4029933.304 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΜΠΙΡΜΠΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟ 

ΚΩΝ/ΝΟΥ 077623752 
ΠΕΤΡΙΔΗΣ 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 
  123959990 16,000.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ  Γλύστρα  Λάρδου 7.001 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 494 9,880.00 € 

1 X=859749.355 
Y=3998267.938 
2 X=859729.274 
Y=3998300.198 
3 X=859740.311 
Y=3998307.068 
4 X=859760.392 
Y=3998274.808 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΙΚΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟ 

ΙΩΑΝΝΗ 051236067 
ΖΑΝΝΑΚΗΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΠΕΤΡΟΥ 101669427 2,000.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ   Γλύστρα  Λάρδου 7.002 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 25 2,000.00 € 

 5 X=859730.341 
Y=3998382.402 
6 X=859731.689 
Y=3998387.217 
7 X=859736.504 
Y=3998385.869 
8 X=859735.156 
Y=3998381.054 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΙΚΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟ 

ΙΩΑΝΝΗ 051236067 
ΖΑΝΝΑΚΗΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΠΕΤΡΟΥ 101669427 4,000.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ ΚΑΤΣΟΥΝΙ ΛΑΡΔΟΥ 7.070 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 4,000.00 € 

5 Χ=861600.614 
Υ=3999479.211 
6Χ=861599.317 
Υ=3999484.040 
7Χ=861608.975 
Υ=3999486.634 
8Χ=861610.272 
Υ=3999481.805 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

KKUEHL 
SABINE 

ALFRED 148074400 
ABICHT 
ROLAND 

GUNTER 148083155 7,500.00 € ΛΙΝΔΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΛΑΡΔΟΥ  7.041.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 7,500.00 € 

1 X = 859575.319 
Y = 3998082.063 
2 X = 859583.816 
Y = 3998087.336 
3 X = 859586.452 
Y = 3998083.087 
4 X = 859577.955 
Y = 3998077.815 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος αναφέρει  στα μέλη της οικονομικής επιτροπής, ότι προέκυψε εκ παραδρομής 

ένα σφάλμα στην προκήρυξη της δημοπρασίας ως προς την Δημοτική Ενότητα Λινδίων όσον αφορά την 

ώρα έναρξης της και αντί 10:00 π.μ. γράφτηκε 9:00, για τον λόγω αυτό θα πρέπει να μην εγκριθεί το 

αποτέλεσμα της προκήρυξης της Δημοτικής Ενότητας Λινδίων και να επανακαθοριστούν οι όροι της 

διαδικασίας δημοπράτησης και ζητάει από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/52020/04-07-2017 του τμήματος προσόδων της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, 

 Τα άρθρα 58, 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αριθ. 379/2017 (ΑΔΑ: ΩΦΩ2Ω1Ρ-3Ε6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας 

διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης»,  

 Την με αρ. 363/2017 (ΑΔΑ: ΨΥΦΑΩ1Ρ-ΑΔΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου όπου 

καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής και 

προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος  απλής χρήσης αιγιαλού, 

παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος 

 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», 

 Το υπ’ αρ. 4963/22-06-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Δωδ/σου, 

 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. 

 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», 

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

 του Ν. 3463/06, 

 του Ν.3852/2010, 

 του Π.Δ. 270/1981, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής για την διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για 

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

παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου όσον αφορά τις θέσεις που 

ανήκουν στην Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας ως παρακάτω: 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ . ΑΦΜ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΓΓΥΗΤΗ 
ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΦΜ 

ΠΟΣΟ 
ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
(ΠΟΣΤΟ) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  

ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΣΕ m2 

ΟΡΙΟ 
ΠΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΕΙΔΟΣ 

ΓΙΑΝΑΚΛΗ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. 

  998498200 
ΓΙΑΝΑΚΛΗ 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 065170823 7,750.00 € ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ(ΦΑΛΗΡΑΚΙ 
ΜΠΗΤΣ- ΑΠΟΛΛΩΝ )  

5.025.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 7,750.00 € 

13 X = 
877278.922 Y = 

4029932.163 
14 X = 

877281.205 Y = 
4029941.899 

15 X = 
877276.338 Y = 

4029943.040 
16 X = 

877274.054 Y = 
4029933.304 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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Β) Δεν εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ως προς την Δημοτική Ενότητα Λινδίων, λόγω 

σφάλματος στην προκήρυξη της δημοπρασίας όσον αφορά την ώρα έναρξης της που εκ παραδρομής 

αναφέρεται η 9:00 π.μ. στην αναρτηθείσα περίληψη αντί του ορθού 10:00 π.μ. της προκήρυξης. 

Γ) Εγκρίνει την επανάληψη της δημοπρασίας, για την παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος 

απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών 

για την Δημοτική Ενότητα Λινδίων Δήμου Ρόδου ως παρακάτω: 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ 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 : 

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: …/…/2017, ημέρα ……., 

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

Ώρα έναρξης 9.00 π.μ. Δ.Ε. Λινδίων και λήξης 10.00 π.μ.. 

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 
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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. 

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) 
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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 τον Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ.60. 

     7.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.  

     8.Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή Κ/Ξ. 

Για κάθε δημοπρατούμενη θέση απαιτούνται ξεχωριστά δικαιολογητικά.  

 

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 συνυπογραφής του 

μισθωτηρίου συμβολαίου από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του αυτοτελούς γραφείου 

Δημόσιας Περιουσίας Δωδεκανήσου, το µισθωτήριο 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 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 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, 
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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 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, 

τουδικαιώµατος 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 
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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 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 αρµόδιαΑυτοτελή 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 τηνκατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης της 

Δημοπρασίας, ο οικείος Δήμος αποστέλλει εγγράφως με κάθεπρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-

mail κτλ) στηναρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας ή στο αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο 

Δημόσιας Περιουσίαςαντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της δημοπρασίας,με τη θέση με τις 

συντεταγμένες και το εμβαδόν τουκοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, την ιδιότητάτου, το είδος της 

χρήσης και το όριο πρώτης προσφοράςσυνοδευόμενο από το υπόβαθρο ή το απόσπασμα τουπαρόντος 

άρθρου. 

Ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος 

τουΑυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας υποχρεούται να ενημερώσει εντός 7 εργάσιμων ημερών 

απότη λήψη της προκήρυξης τον οικείο Δήμο εγγράφως 

με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mailκτλ.) εάν το περιεχόμενο της προκήρυξης συμφωνεί 

μετην κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και της παρούσαςαπόφασης. Παρερχομένης άπρακτης της 

ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Δ/νσης 

Δημόσιας Περιουσίαςή του εξουσιοδοτημένου υπάλληλου του ΑυτοτελούςΓραφείου Δημόσιας 

Περιουσίας, ως προς το περιεχόμενοτης προκήρυξης. 

Αν ο Προϊστάμενος ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας 

διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενηςνομοθεσίας περί αιγιαλού και της 
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παρούσας απόφασηςυποδεικνύει στον οικείο Δήμο είτε να απόσχει από τη διενέργεια δημοπρασίας, 

εφόσον δεν είναι δυνατή ηπαραχώρηση απλής χρήσης του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να 

προβεί στην αναπροσαρμογήοποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότιαντίκειται στις ανωτέρω 

διατάξεις, συμπεριλαμβανο- 

μένης της αναπροσαρμογής της τιμής εκκίνησης.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 

δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τηναρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας 

Περιουσίας ή τοαρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας, για τούψος του τελικώς 

επιτευχθέντος ανταλλάγματος και ταστοιχεία του πλειοδότη, προκειμένου αυτός να εκδώσεικαι να του 

αποστείλει με κάθε πρόσφορο μέσο, οίκοθεν 

σημείωμα του σχετικά με το ύψος του προς καταβολήαπό τον υπέρ ου υπέρ του δημοσίου ποσοστού 30% 

επίτου 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 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ 2017 

Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
(ΠΟΣΤΟ) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  

ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΣΕ m2 

ΟΡΙΟ 
ΠΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΕΙΔΟΣ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
Γλύστρα  
Λάρδου 

7.001 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 494 9,880.00 € 

1 X=859749.355 
Y=3998267.938 
2 X=859729.274 
Y=3998300.198 
3 X=859740.311 
Y=3998307.068 
4 X=859760.392 
Y=3998274.808 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
 Γλύστρα  
Λάρδου 

7.002 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 25 2,000.00 € 

 5 X=859730.341 
Y=3998382.402 
6 X=859731.689 
Y=3998387.217 
7 X=859736.504 
Y=3998385.869 
8 X=859735.156 
Y=3998381.054 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ 
ΚΑΤΣΟΥΝΙ 
ΛΑΡΔΟΥ 

7.070 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 4,000.00 € 

5 Χ=861600.614 
Υ=3999479.211 
6Χ=861599.317 
Υ=3999484.040 
7Χ=861608.975 
Υ=3999486.634 
8Χ=861610.272 
Υ=3999481.805 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ 
ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
ΛΑΡΔΟΥ  

7.041.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 7,500.00 € 

1 X = 859575.319 Y = 
3998082.063 

2 X = 859583.816 Y = 
3998087.336 

3 X = 859586.452 Y = 
3998083.087 

4 X = 859577.955 Y = 
3998077.815 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΑ 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και εκείνων που 

τέθηκαν εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της 

παρούσας συνεδρίασης. 

      

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            

 

   Σάββας Διακοσταματίου     

Αντιδήμαρχος                                                     

                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ      

1. Κορωναίος Ιωάννης 

2. Μανωλάκης Αλέξανδρος  

3. Παρασκευάς Δημήτριος  

4. Σταυρής Μιχαήλ 

5. Χατζηλαζάρου Μαρία 


