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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

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

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

 

Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 33/17-07-2017 
 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Δευτέρα 17 Ιουλίου 

2017 και ώρα 10:30 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. 2/54339/11-07-2017, 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 έξι 

(6) μέλη και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Παρασκευά Δημήτριο, 3. Σταυρή Μιχαήλ, 4. 

Κασσανή Ευγένιο, 5. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 6. Χατζηλαζάρου Μαρία,  

 

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

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

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

Γεώργιο, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 3. Ψυλλάκη Βασίλειο 

(δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 3
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Τσίκκη 

Δημήτριο, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί,  4. 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, 5. Σπανό - 

Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 4
ο
 αναπληρωματικό μέλος της 

πλειοψηφίας κ. Χατζηλαζάρου Μαρία, λόγω έλλειψης μελών της μειοψηφίας, 6. Δράκος Στέφανος 

(δικ/νος),  

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

κ. Παπαγεωργίου Μαρίας, υπαλλήλου του τμήματος διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής 

Επιτροπής, του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ. Μπεκιάρη Αλέξανδρου,   
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ΘΕΜΑ                                                                        Απόφ. Αρ. 403/2017 (Α.Δ.Α: ΨΡΘ0Ω1Ρ-ΝΝΨ) 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

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

για την ύπαρξη δέκα οκτώ κατεπειγόντων θεμάτων όπου σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο στον νόμο 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να 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. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 

έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές ενότητες της δυτικής πλευράς της νήσου Ρόδου που 

προκλήθηκαν από τις  θεομηνίες του 2013» ενδεικτικού προϋπολογισμού 337.900,00€ (με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

2. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ» 

3. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

4. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ» 

5. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ’ Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ» 

6. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Μυλωνά Δημήτριου υπεύθυνου 

διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. 1418/13-06-2017 ποσού 100,00 € για τις 

ανάγκες προμήθειας 2.000 εντύπων προς εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων. 

7. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Κυπραίου Κωνσταντίνου υπεύθυνου 

διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. 665/03-04-2017 ποσού 350,00€ για τις 

ανάγκες τεχνικού ελέγχου τεσσάρων οχημάτων Δήμου Ρόδου   

8. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Ποντίκα  Σάββα υπεύθυνου διαχείρισης 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. 1450/ 20-06-2017 ποσού 265,00€ για την καταβολή των 

τελών κυκλοφορίας για το τρέχον έτος 2017 του  επιβατικού οχήματος με αριθ. κυκλ. ΚΗΥ 1257  

9. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 44/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκριση 

σύνταξης διορθωτικής-τροποποιητικής πράξης του  με αριθμό 18832/1990 συμβολαίου δωρεάς 

(συμβολαιογράφου Ρόδου κ. Γ. Ροδίτη), βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου 

Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ» εξουσιοδοτώντας για την υπογραφή της σχετικής 

συμβολαιογραφικής πράξης και των λοιπών απαραίτητων εγγράφων, τον Εντεταλμένο Δημοτικό 

Σύμβουλο κ. Μουτάφη Δήμο αντί του κ. Καρνάβα Βασίλειου 

10. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για 

την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση-Διαμόρφωση 

κτιρίου για στέγαση δημοτικού ιατρείου οδού Βεργίνας»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 110.000,00€ 

(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

11. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για 

την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στη 

Τ.Κ. Αρχίπολης»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
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12. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για 

την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση γεφυριού και 

οδοστρώματος δρόμου προς Αγ. Νικήτα Τ.Κ. Δαματριάς»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.000,00€ 

(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

13. Σύνταξη έκθεσης εσόδων - εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 

Δήμου Ρόδου, οικ. έτους 2017. 

14. Έγκριση δαπάνης προϋπολογισμού 2017 που πληρώθηκε από την πάγια προκαταβολή (Δ.Κ. 

ΙΑΛΥΣΟΥ)  

15. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη της «ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», έτους 2017. 

16. Επανακαθορισμός και τροποποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου με αρ. 

859/2014 που αφορά το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων κατά την διάρκεια των 

εμποροπανηγύρεων. 

17. 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. 

18. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

Όλα τα παραπάνω θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα για την εύρυθμη λειτουργία  υπηρεσιών του 

Δήμου Ρόδου και για τη μη καθυστέρηση διεκπεραίωσης αυτών. 

 

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 δέκα οκτώ κατεπειγόντων θεμάτων στην 33
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. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 

έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές ενότητες της δυτικής πλευράς της νήσου Ρόδου που 

προκλήθηκαν από τις  θεομηνίες του 2013» ενδεικτικού προϋπολογισμού 337.900,00€ (με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

2. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ» 

3. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

4. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ» 
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5. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ’ Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ» 

6. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Μυλωνά Δημήτριου υπεύθυνου 

διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. 1418/13-06-2017 ποσού 100,00 € για τις 

ανάγκες προμήθειας 2.000 εντύπων προς εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων. 

7. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Κυπραίου Κωνσταντίνου υπεύθυνου 

διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. 665/03-04-2017 ποσού 350,00€ για τις 

ανάγκες τεχνικού ελέγχου τεσσάρων οχημάτων Δήμου Ρόδου   

8. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Ποντίκα  Σάββα υπεύθυνου διαχείρισης 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. 1450/ 20-06-2017 ποσού 265,00€ για την καταβολή των 

τελών κυκλοφορίας για το τρέχον έτος 2017 του  επιβατικού οχήματος με αριθ. κυκλ. ΚΗΥ 1257  

9. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 44/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκριση 

σύνταξης διορθωτικής-τροποποιητικής πράξης του  με αριθμό 18832/1990 συμβολαίου δωρεάς 

(συμβολαιογράφου Ρόδου κ. Γ. Ροδίτη), βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου 

Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ» εξουσιοδοτώντας για την υπογραφή της σχετικής 

συμβολαιογραφικής πράξης και των λοιπών απαραίτητων εγγράφων, τον Εντεταλμένο Δημοτικό 

Σύμβουλο κ. Μουτάφη Δήμο αντί του κ. Καρνάβα Βασίλειου 

10. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για 

την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση-Διαμόρφωση 

κτιρίου για στέγαση δημοτικού ιατρείου οδού Βεργίνας»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 110.000,00€ 

(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

11. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για 

την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στη 

Τ.Κ. Αρχίπολης»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

12. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για 

την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση γεφυριού και 

οδοστρώματος δρόμου προς Αγ. Νικήτα Τ.Κ. Δαματριάς»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.000,00€ 

(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

13. Σύνταξη έκθεσης εσόδων - εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 

Δήμου Ρόδου, οικ. έτους 2017. 

14. Έγκριση δαπάνης προϋπολογισμού 2017 που πληρώθηκε από την πάγια προκαταβολή (Δ.Κ. 

ΙΑΛΥΣΟΥ)  

15. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη της «ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», έτους 2017. 

16. Επανακαθορισμός και τροποποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου με αρ. 

859/2014 που αφορά το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων κατά την διάρκεια των 

εμποροπανηγύρεων. 

17. 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. 

18. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 
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ΘΕΜΑ 1o                                                                      Απόφ. Αρ. 404/2017 (Α.Δ.Α: 6ΕΓΖΩ1Ρ-ΓΚΑ)
 

Έγκριση για τις ανατροπές πιστώσεων και διάθεση πίστωσης οικονομικού έτους 2017.          

(Εισηγήσεις Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/53440/07-07-2017 και 

2/54148/11-07-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τις εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/53440/11-07-2017 & 2/54148/11-07-2017 οι οποίες έχουν ως εξής: 

1
Η
 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

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

υπ΄αριθ. πρωτ.  2/52204/5-7-2017 αιτήματα υπηρεσιών . 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Προμήθεια  15-7133.0008.0001 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών 

σταθμών  Δ.Ε. Ρόδου   
20.000,00 

2 Προμήθεια  15-7133.0008.0002 
Προμήθεια  ηλεκτρικών συσκευών παιδικών 

σταθμών Δυτικής Ρόδου ( Δ.Ε.  Ιαλυσού, 

Πεταλουδών, Καμείρου, Αταβύρου) 

20.000,00 

3 Προμήθεια  15-7133.0008.0003 

Προμήθεια ηλεκτρικών  συσκευών παιδικών  

σταθμών Ανατολικής Ρόδου ( Δ.Ε.  

Καλλιθέας , Αφάντου, Αρχαγγέλου, Λίνδου 

, Ν. Ρόδου )  

20.000,00 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας και της  Δ/ντριας 

Οικονομικών κ.Καλογήρου Παρασκευής) 

 

2
Η
 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση συμπληρωματικού  πίνακα  Αποφάσεων ανατροπών και αναλήψεων υποχρέωσης  

οικονομικού έτους 2017.  

Πίνακας για αποφάσεις ανατροπών και αναλήψεων  υποχρέωσης  σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος  

80/2016, αίτημα τμήματος Προμηθειών. 

 

Γιατί με το από 22/5/2017 και αριθ. 57654 ΦΕΚ το πρωτογενές αίτημα κάθε διαδικασίας  θα πρέπει να 

προηγείται της ανάληψης υποχρέωσης όμως  η παρακάτω αναλήψεις έγιναν πριν τις 22/5/2017 με συνέπεια 

να βλάπτεται η νομιμότητα της διαδικασίας και παρακαλούμε λοιπόν για την ανατροπή και ανάληψη των 

παρακάτω.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Προμήθεια  10-7133.0004 Προμήθεια κλιματιστικών    8.000,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Προμήθεια  10-7133.0004 Προμήθεια κλιματιστικών    8.000,00 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας και της  Δ/ντριας 

Οικονομικών κ.Καλογήρου Παρασκευής) 

 

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός από τις ανωτέρω εισηγήσεις, θα πρέπει απαραιτήτως να 

συμπεριληφθεί σε αυτήν την απόφαση και να εγκριθεί συμπληρωματικά άλλη μία εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/55013/13-07-2017, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω εύρυθμη λειτουργία 

επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Η συμπληρωματική εισήγηση έχει ως εξής: 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση συμπληρωματικού 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.  16/53706/10-7-2017 αιτήματα Λογιστηρίου. 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Έργο  30-7335.0010 Συντήρηση παλαιών και τοποθέτηση νέων 

φωτιστικών σωμάτων   
50.000,00 

2 Οδοιπορικά  10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης Προϊσταμένου Αυτοτελούς 

Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Ηλία Β. 

Αργύρη στην Αθήνα από 22-5-2017 έως 24-5-

2017 για την συμμετοχή του στο Επιμορφωτικό 

Πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 

Διοίκησης 

152,36 

3 Οδοιπορικά 00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα στην Αθήνα 9-

11/5/2017 ο οποίος κλήθηκε έκτακτα για 

υποθέσεις του Δήμου  

8,00 

4 Οδοιπορικά 70-6422.0001 
Δαπάνες μετακίνησης της Βεατρίκης Καλλιόπης 

Σέρβου στην έκθεση της Νέας Υόρκης από 10-

14/5/2017 

235,00 

5 Οδοιπορικά 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης της υπαλλήλου Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μωραϊτου 

Παρασκευής στην Θεσσαλονίκη για να 

συμμετάσχει στην Τεχνική Συνάντηση 

αναφορικά με την πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

0,92 

6 Οδοιπορικά 00-6423 

Δαπάνες μετακίνησης του ειδικού συμβούλου κ. 

Γαμβρούδη Χρήστου για την συμμετοχή του 

στο πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 

2014-2020 στην Θεσσαλονίκη στις 8/5/2017 

1,10 
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(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας και της  αναπληρώτριας 

Δ/ντριας Οικονομικών κ. Βαϊλάκη Άννας) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις με αρ. πρωτ.: 2/53440/07-07-2017 & 2/54148/11-07-2017 εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/55013/13-07-2017 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 τις 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: 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Προμήθεια  15-7133.0008.0001 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών 

σταθμών  Δ.Ε. Ρόδου   
20.000,00 

2 Προμήθεια  15-7133.0008.0002 
Προμήθεια  ηλεκτρικών συσκευών παιδικών 

σταθμών Δυτικής Ρόδου (Δ.Ε.  Ιαλυσού, 

Πεταλουδών, Καμείρου,  Αταβύρου) 

20.000,00 

3 Προμήθεια  15-7133.0008.0003 

Προμήθεια ηλεκτρικών  συσκευών παιδικών  

σταθμών Ανατολικής Ρόδου ( Δ.Ε.  

Καλλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, Λίνδου, 

Ν. Ρόδου )  

20.000,00 

4 Προμήθεια  10-7133.0004 Προμήθεια κλιματιστικών    8.000,00 

5 Έργο  30-7335.0010 Συντήρηση παλαιών και τοποθέτηση νέων 

φωτιστικών σωμάτων   
50.000,00 

6 Οδοιπορικά  10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης Προϊσταμένου Αυτοτελούς 

Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Ηλία Β. 

Αργύρη στην Αθήνα από 22-5-2017 έως 24-

5-2017 για την συμμετοχή του στο 

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Εθνικού 

Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 

152,36 

7 Οδοιπορικά 00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του Αντιδημάρχου 

Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα 

στην Αθήνα 9-11/5/2017 ο οποίος κλήθηκε 

έκτακτα για υποθέσεις του Δήμου  

 

8,00 

8 Οδοιπορικά 70-6422.0001 
Δαπάνες μετακίνησης της Βεατρίκης 

Καλλιόπης Σέρβου στην έκθεση της Νέας 

Υόρκης από 10-14/5/2017 

235,00 
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9 Οδοιπορικά 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης της υπαλλήλου Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης 

Μωραϊτου Παρασκευής στην Θεσσαλονίκη 

για να συμμετάσχει στην Τεχνική 

Συνάντηση αναφορικά με την πράξη ΕΥ-

ΚΙΝΗΣΗ 

0,92 

10 Οδοιπορικά 00-6423 

Δαπάνες μετακίνησης του ειδικού 

συμβούλου κ. Γαμβρούδη Χρήστου για την 

συμμετοχή του στο πρόγραμμα Συνεργασίας 

Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 στην 

Θεσσαλονίκη στις 8/5/2017 

1,10 

 
Β) Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη και προχωρά στην διάθεση πίστωσης στον σχετικό Κ.Α., 

προϋπολογισμού 2017, με συνέπεια να βλάπτεται η νομιμότητα της διαδικασίας η οποία επιπροσθέτως έχει 

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

Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Προμήθεια  10-7133.0004 Προμήθεια κλιματιστικών    8.000,00 

 

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. 405/2017 (Α.Δ.Α: 6ΕΖΦΩ1Ρ-6ΣΔ)

 

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

ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας 

(Εισηγήσεις  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/53453/07-07-2017 και 

2/54143/11-07-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τις εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/53453/07-07-2017 & 2/54143/11-07-2017 οι οποίες έχουν ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017 

ΣΧΕΤ :  Με τα αιτήματα των διαφόρων Υπηρεσιών: 2/52633/6-7-2017, 2/52632/6-7-2017. 

ΣΧΕΔΙΑ:1035, 1036 . 

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)».  

1
Η
 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2017 

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 1035 15-7133.0009 Είδη εστίασης παιδικών σταθμών  9.999,12 

2 1036 30-6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων  26.000,00 
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 (Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας και της  Δ/ντριας 

Οικονομικών κ.Καλογήρου Παρασκευής) 

2
Η
 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση συμπληρωματικών σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 

2017 

ΣΧΕΤ :  Με τα αιτήματα του τμήματος Προμηθειών 2/53752/7-7-2017, 2/53265/7-7-2017, 2/53745/10-7-

2017, 2/53746/10-7-2017, 2/53747/10-7-2017, 2/53750/10-7-2017, 2/53751/10-7-2017 και αιτήματα 

λογιστηρίου. 

ΣΧΕΔΙΑ:  1016,1037,1038,1039,1049. 

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

διαβιβάζουμε τα  συμπληρωματικά 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 1016 00-6453.0004 Λοιπές συνδρομές  1.860,00 

2 1037 00-6715.0001 Οργανισμός Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.)  80.000,00 

3 1038 00-8224.0006 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου  10.000,00 

4 1039 45-6699.0003 
Προμήθειες αναλωσίμων Κοιμητηρίου Ταξιάρχη 

και τοπικών εορτών  
 7.936,00 

5 1049 10-6673.0001 

Ανταλλακτικά  Η/Υ και συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές)  1.810,40 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας και της  αναπληρώτριας 

Δ/ντριας Οικονομικών κ. Βαϊλάκη Άννας) 

 

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός από τις ανωτέρω εισηγήσεις, θα πρέπει απαραιτήτως να 

συμπεριληφθεί σε αυτήν την απόφαση και να εγκριθεί συμπληρωματικά άλλη μία εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/55028/13-07-2017, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω εύρυθμη λειτουργία 

επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Η συμπληρωματική εισήγηση έχει ως εξής: 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση συμπληρωματικών σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 

2017 

ΣΧΕΤ :  Με τα αιτήματα του τμημάτων 16/53333/7-7-2017 ,16/53323/7-7-2017, 16/53330/7-7-2017, 

16/53329/7-7-2017, 16/53346/7-7-2017, 16/53343/7-7-2017, 16/53342/7-7-2017, 16/53339/7-7-2017, 

16/5335/7-7-2017, 16/5337/7-7-2017, 2/54162/11-7-2017. 

ΣΧΕΔΙΑ:  1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1063. 

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

διαβιβάζουμε τα  συμπληρωματικά 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).  

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 1054 30-7331.0002 
Διαμόρφωση κτιρίου για στέγαση ΚΕΠ 

Ροδινιού 
 7.200,00 
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2 1055 30-7331.0001 
Αποκατάσταση – Διαμόρφωση κτιρίου για 

στέγαση δημοτικού ιατρείου οδού Βεργίνας 
 110.000,00 

3 1056 30-7336.0002 
Αποκατάσταση γεφυριού και οδοστρώματος 

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

4 1057 15-7331.0001 
Επισκευή περίφραξης αύλειου χώρου 

Καβαρινού 
 7.200,00 

5 1058 30-7335.0009 

Βελτίωση φωτισμού στην οδό 7ης Μαρτίου στο 

τμήμα απο την Τράπεζα της Ελλάδος έως το 

Εθνικό Θέατρο 

 100.000,00 

6 1059 30-7325.0001 
Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή 

της Τ.Κ. Καλάθου 
 7.270,00 

7 1060 30-7325.0002 

Εγκατάσταση υποδομής δικτύου δημοτικού 

φωτισμού στην οδό Φώτη Κόντογλου Δ.Ε. 

Ροδίων 

 7.270,00 

8 1061 30-7333.0002 
Αποκατάσταση οδοστρώματος στην οδό 

Ελευθερίου Βενιζέλου της Δ.Κ. Ιαλυσού 
 7.270,00 

9 1062 30-7333.0001 
Αποκατάσταση δρόμου προς κολέγιο Ρόδου της 

Δ.Ε. Καλλιθέας 
 7.270,00 

10 1063 30-7333.0093 Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Τ.Κ. Αρχίπολης  60.000,00 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας και της  αναπληρώτριας 

Δ/ντριας Οικονομικών κ. Βαϊλάκη Άννας) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις με αρ. πρωτ.: 2/53453/07-07-2017 & 2/54143/11-07-2017 εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/55028/13-07-2017 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 διαθέσεις (ψηφίσεις) πιστώσεων στους σχετικούς 

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

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

ως ακολούθως: 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Ή ΑΡ. 

ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 1035 15-7133.0009 Είδη εστίασης παιδικών σταθμών  9.999,12 

2 1036 30-6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων  26.000,00 

3 1016 00-6453.0004 Λοιπές συνδρομές  1.860,00 

4 1037 00-6715.0001 Οργανισμός Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.)  80.000,00 

5 1038 00-8224.0006 
Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του 

Δημοσίου 
 10.000,00 

6 1039 45-6699.0003 
Προμήθειες αναλωσίμων Κοιμητηρίου 

Ταξιάρχη και τοπικών εορτών  
 7.936,00 
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7 1049 10-6673.0001 

Ανταλλακτικά  Η/Υ και συναφών υλικών 

(Η/Υ, εκτυπωτές)  1.810,40 

8 1054 30-7331.0002 
Διαμόρφωση κτιρίου για στέγαση ΚΕΠ 

Ροδινιού 
 7.200,00 

9 1055 30-7331.0001 
Αποκατάσταση – Διαμόρφωση κτιρίου για 

στέγαση δημοτικού ιατρείου οδού Βεργίνας 
 110.000,00 

10 1056 30-7336.0002 
Αποκατάσταση γεφυριού και οδοστρώματος 

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

11 1057 15-7331.0001 
Επισκευή περίφραξης αύλειου χώρου 

Καβαρινού 
 7.200,00 

12 1058 30-7335.0009 

Βελτίωση φωτισμού στην οδό 7ης Μαρτίου 

στο τμήμα απο την Τράπεζα της Ελλάδος 

έως το Εθνικό Θέατρο 

 100.000,00 

13 1059 30-7325.0001 
Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην 

περιοχή της Τ.Κ. Καλάθου 
 7.270,00 

14 1060 30-7325.0002 

Εγκατάσταση υποδομής δικτύου δημοτικού 

φωτισμού στην οδό Φώτη Κόντογλου Δ.Ε. 

Ροδίων 

 7.270,00 

15 1061 30-7333.0002 
Αποκατάσταση οδοστρώματος στην οδό 

Ελευθερίου Βενιζέλου της Δ.Κ. Ιαλυσού 
 7.270,00 

16 1062 30-7333.0001 
Αποκατάσταση δρόμου προς κολέγιο Ρόδου 

της Δ.Ε. Καλλιθέας 
 7.270,00 

17 1063 30-7333.0093 
Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Τ.Κ. 

Αρχίπολης 
 60.000,00 

 
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 3o  
                                       

                                                Απόφ. Αρ. 406/2017 (Α.Δ.Α: 6ΝΤΗΩ1Ρ-769)
 

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών οικ. έτους 2017 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/54138/11-7-2017) 

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

αρ. πρωτ. 2/54138/11-07-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  Πίνακα για αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς  οικονομικού έτους 2017   

ΣΧΕΤ : Με το αριθ. Πρωτ. 2/53749/10-7-2017 του τμήματος Προμηθειών . 

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

διαβιβάζουμε τον σχετικό πίνακα για Πολυετείς Δαπάνες Ανάληψης Υποχρέωσης και παρακαλούμε  όπως 

ληφθεί απόφαση για την  διάθεση πίστωση των κατωτέρω :  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. 
ΠΟΣΑ 

ΕΤΟΥΣ 2017 

ΠΟΣΑ 

ΕΤΟΥΣ 2018 

1 10-6671.0002 Λοιπά ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000,00€ 10.000,00€ 

2 15-6671.0002 Λοιπά ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.000,00€ 10.000,00€ 

3 20-6671.0002 Λοιπά ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 30.000,00€ 30.000,00€ 

4 30-6671.0002 Λοιπά ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 10.000,00€ 30.000,00€ 

5 35-6671.0002 Λοιπά ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000,00€ 20.000,00€ 
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6 40-6671.0002 Λοιπά ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000,00€ 20.000,00€ 

7 70-6671.0002 Λοιπά ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 22.000,00€ 60.000,00€ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. 
ΠΟΣΑ ΕΤΟΥΣ 

2017 

ΠΟΣΑ ΕΤΟΥΣ 

2018 

1 20-6672.0002 
Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών 

μηχανημάτων 
20.000,00€ 40.000,00€ 

2 30-6672.0002 
Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών 

μηχανημάτων 
10.000,00€ 30.000,00€ 

3 35-6672.0002 
Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών 

μηχανημάτων 
5.000,00€ 20.000,00€ 

4 40-6672.0002 
Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών 

μηχανημάτων 
5.000,00€ 20.000,00€ 

5 70-6672.0002 
Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών 

μηχανημάτων 
20.000,00€ 70.000,00€ 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας και της  Δ/ντριας 

Οικονομικών κ. Καλογήρου Παρασκευή) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/54138/11-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 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 Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. 
ΠΟΣΑ 

ΕΤΟΥΣ 2017 

ΠΟΣΑ 

ΕΤΟΥΣ 2018 

1 10-6671.0002 Λοιπά ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000,00€ 10.000,00€ 

2 15-6671.0002 Λοιπά ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.000,00€ 10.000,00€ 

3 20-6671.0002 Λοιπά ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 30.000,00€ 30.000,00€ 

4 30-6671.0002 Λοιπά ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 10.000,00€ 30.000,00€ 

5 35-6671.0002 Λοιπά ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000,00€ 20.000,00€ 

6 40-6671.0002 Λοιπά ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000,00€ 20.000,00€ 

7 70-6671.0002 Λοιπά ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 22.000,00€ 60.000,00€ 

8 20-6672.0002 Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων 20.000,00€ 40.000,00€ 

9 30-6672.0002 Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων 10.000,00€ 30.000,00€ 

10 35-6672.0002 Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων 5.000,00€ 20.000,00€ 

11 40-6672.0002 Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων 5.000,00€ 20.000,00€ 
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Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Διακοσταματίου 

Σάββα, να υπογράψει όλες τις ανωτέρω αποφάσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, ως διατάκτης, όπου σύμφωνα 

με το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

ΘΕΜΑ 4o  
                                       

                                            Απόφ. Αρ. 407/2017 (Α.Δ.Α: ΩΓΤΩΩ1Ρ-ΨΒΧ) 

Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017. 

(Εισήγηση Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης με αρ. πρωτ.: 2/54062/11-07-2017) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/54062/11-07-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

2017. (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ). 

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

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

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

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

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

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

5 ΒΔ 17/5-15/6/1959). 

 Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα  και απρόοπτες ανάγκες επιβάλλεται 

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

πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα.  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 00-6495.0016 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα "MOTIVATE"» προϋπολογισμού  δαπάνης 

134.257,50 €, κατά 8.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

προμηθειών. 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

 1. Κ.Α 00-6495.0018 και τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης για το έργο 

«MOTIVATE» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα τoυ τμ. προμηθειών. Η ανωτέρω εγγραφή είναι εξαιρετικά επείγουσα καθώς αφορά 

διαγωνιστικές διαδικασίες του έργου που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα. 

 

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

εγγραφές στην υπ΄αρ. 383/2017 απόφαση της Ο.Ε., παραμένει αμετάβλητο. 

 

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

 

 

 

 

 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών κας  

Βαϊλάκη Άννας και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

12 70-6672.0002 Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων 20.000,00€ 70.000,00€ 

ΕΣΟΔΑ 221.442.785,73 

ΕΞΟΔΑ 220.926.160,39 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 516.625,34 
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Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.: 2/55833/17-07-2017 

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

Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/54062/11-07-2017 εισήγησης 

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

 

 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/54062/11-07-2017 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, 

τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους  2017. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 4131.0008 και τίτλο «Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, κατά 18.000 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 

εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0008 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 00-8231.0008 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 

18.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε 

ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0008  

 

 

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

τις εγγραφές, στην υπ΄αρ. 2/54062/11-07-2017 εισήγηση, στην υπ΄αρ. 383/2017 απόφαση της Ο.Ε.,  

παραμένει αμετάβλητο. 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ    221.460.785,73 

 ΕΞΟΔΑ  220.944.160,39            

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ          516.625,34    

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της προϊσταμένης Προϋπολογισμού Βαϊλάκη Άννας, της  Δ/ντριας Οικονομικών 

κας Καλογήρου Παρασκευής και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/54062/11-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/55833/17-07-2017 της Δ/νσης Οικονομικών 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Μειοψηφούντος του κ. Κασσανή Ευγένιου ο οποίος δήλωση παρόν) 

 

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

έτους 2017, ως κατωτέρω: 
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 00-6495.0016 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα "MOTIVATE"» προϋπολογισμού  δαπάνης 

134.257,50 €, κατά 8.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

προμηθειών. 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

 1. Κ.Α 00-6495.0018 και τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης για το έργο 

«MOTIVATE» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα τoυ τμ. προμηθειών. Η ανωτέρω εγγραφή είναι εξαιρετικά επείγουσα καθώς αφορά 

διαγωνιστικές διαδικασίες του έργου που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 4131.0008 και τίτλο «Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, κατά 18.000 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 

εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0008 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 00-8231.0008 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 

18.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε 

ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0008  

 

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

τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 383/2017 απόφαση της Ο.Ε., παραμένει αμετάβλητο. 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 
   221.460.785,73 

ΕΞΟΔΑ       220.944.160,39            

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ          516.625,34    

 
 
 

ΘΕΜΑ 5o  
                                       

                                                 Απόφ. Αρ. 408/2017 (Α.Δ.Α: ΩΛΨΡΩ1Ρ-ΨΛΕ) 

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού  διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού  για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων του 

Δήμου Ρόδου έτους 2017 

  (Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/54073/11-07-2017) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, με πρωτ.: 2/54073/11-07-2017, δια της δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και 

προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια 

ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων Δήμου Ρόδου», ως κατωτέρω: 

Θέμα :  Κατάρτιση όρων και  Έγκριση  μελέτης,   για τη διεξαγωγή  Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για τη «προμήθεια ανταλλακτικών   μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων»  έτους 

2017 -2018 
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Παρακαλούμε όπως   : 

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

προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου Δήμου Ρόδου έτους 2017 -2018. 

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

 

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, για 

την μελέτη και τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/54073/11-07-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, δια της οποίας κοινοποιούνται η μελέτη και οι όροι του διαγωνισμού, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Την απόφαση Δ.Σ. με αρ. 453/2017, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

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

Διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής 

των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου», έτους 2017, ως κατωτέρω: 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΤΑΩΝ ΕΡΓΟΥ   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 -2018. 

 

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” 
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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.), 

την Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού 

διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. 

των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 

2396/53»  

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 453 /2017 του Δ.Σ. του Δήμου σύμφωνα με την οποία ενέκρινε  τη διενέργεια με ανοικτό 

διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια Ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου  του 

Δήμου Ρόδου. 

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 για το 2017 και το 2018 

Τις πολυετείς αποφάσεις αναλήψεις υποχρεώσεις του Δήμου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

 

ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 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 



18 

 

1. Η παρούσα προμήθεια αφορά το Δήμο Ρόδου   

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. : 10-6671.0002, 15-6671.0002, 20-6671.0002 30-

6671.0002 35-6671.0002 40-6671.0002, 70-6671.0002, 20-6672.0001, 30-6672.0001, 35-6672.0001, 40-

6672.001, 70-6672.0002 όπου υπάρχει σχετική πίστωση ποσών 5.000,00 € , 3.000,00 €, 30.000,00 €, 

10.000,00, 5.000,00€, 5.000,00€, 22.000,00, 20.000,00€, 10.000,00€, 5.000,00€, 5.000,00€ και 20.000,00€ 

αντίστοιχα του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου  έτους 2017 και 10.000,00€, 10.000,00€,30.000,00€, 

30.000,00€, 20.000,00€, 20.000,00€, 60.000,00€, 40.000,00€, 30.000,00€, 20.000,00€, 20.000,00€ και 

70.000,00€ για το 2018  και έχουν γίνει οι σχετικές πολυετείς αναλήψεις υποχρέωσης.  

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι : 

Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου 

 

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

συμβάσεων (CPV) : 34330000-9 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι ομάδες : 

 

ΟΜΑΔΑ 1 : «Ανταλλακτικά για οχήματα με υπερκατασκευές (Απορ/ρα, φορτηγά, Καδοπλυντήρια, 

καλαθοφόρα, σάρωθρα με υπερκατασκευή (όχι compact),κλπ.)Αριθμός πλαισίου : Σύμφωνα με τον πίνακα 

οχημάτων του Δήμου», εκτιμώμενης αξίας 122.009,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 2  : «Ανταλλακτικά για επιβατικά οχήματα Αριθμός πλαισίου : Σύμφωνα με τον πίνακα οχημάτων 

του Δήμου», εκτιμώμενης αξίας    13.401,70  € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 3 : «Ανταλλακτικά για όλα τα οχήματα Αριθμός πλαισίου : Σύμφωνα με τον πίνακα οχημάτων του 

Δήμου», εκτιμώμενης αξίας 25.802,65 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 4 : «Ανταλλακτικά για οχήματα τύπου μηχανημάτων έργου, λεωφορεία και τρακτέρ Αριθμός 

πλαισίου : Σύμφωνα με τον πίνακα οχημάτων του Δήμου», εκτιμώμενης αξίας 239.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 5: «Ανταλλακτικά για σάρωθρα compact, δίκυκλα και τρίκυκλα Αριθμός πλαισίου : Σύμφωνα με 

τον πίνακα οχημάτων του Δήμου»  εκτιμώμενης αξίας  2.206,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

 

 Προσφορές υποβάλλονται για όλες τις  ομάδες  με την απαραίτητη προϋπόθεση να περιλαμβάνονται όλα τα 

υλικά και οι ποσότητες των υλικών  όλων των ομάδων. 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια 

ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (498.999,99) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  

Η διάρκεια της σύμβασης  ορίζεται  από την υπογραφή της μέχρι 31/12/2018. 

Μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου μπορεί να προτείνει την 

κατακύρωση της σύμβασης για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό 15%, η μικρότερη κατά ποσοστό 50% 

σύμφωνα με το άρθρο 104 και 105 του Ν.4412/2016. 

 

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, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των υλικών όλων των ομάδων,  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 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 453 /2017 του Δ.Σ. του Δήμου σύμφωνα με την οποία ενέκρινε  τη διενέργεια με ανοικτό 

διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια Ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου  του 

Δήμου Ρόδου. 
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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 για το 2017 και 2018 

Τις πολυετείς αποφάσεις αναλήψεων υποχρέωσης του Δήμου  

 

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. 

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 

Ανταλλακτικών 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 

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

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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 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 ΙΙΙ. 

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 (8.048,39) οκτώ χιλιάδων  σαραντά οκτώ ευρώ 

και τριάντα εννιά λεπτών, ισχύουσα ένα μήνα μετά  την ισχύ της προσφοράς. (Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 

31/12/2017) 

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. 
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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:  

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. 
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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. 

 (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. 
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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 

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 

2.2.7.1.1Προκαταρκτική 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 

                                                 
1 Το 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.  

2 Στην 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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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, 

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 
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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. 

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: 

Β) τη (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των ειδών όλων των ομάδων , 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 όλων των 

ομάδων όπως περιγράφονται  στο παράρτημα Ι 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  
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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. 

Οι ενδιαφερόμενοι  με ποινή αποκλεισμού πρέπει  να επισκεφθούν τα αμαξοστάσια κάθε Δημοτικής 

Ενότητας του Δήμου και σε συνεννόηση µε την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήµατα και τις υπερκατασκευές 

για να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας . Προς απόδειξη τούτου η 

Δ/νση τροχαίου υλικού θα εκδίδει βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η 

βεβαίωση ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού.  

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)» 

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. 
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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  

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. 
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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. 

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 I και ΙΙ 

(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) της διακήρυξης:  

 [Α. Τιμές 

η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα υλικού και η κατακύρωση θα γίνει στη 

χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των υλικών όλων των ομάδων. 

 

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 όπως περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β του Παραρτήματος I 

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. 

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. 
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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 : 

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. 
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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. 

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  

                                                 
3 Βλ. παρ. 4 του άρθρου 100 και πρβλ άρθρο 70 του ν. 4412/2016 

4 Δεν 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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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 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 
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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  από την υπογραφή τους μέχρι 31/12/2018. 

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 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 
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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 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: 
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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. 

 

5.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

Διαδικασία 

Ο Δήμος θα παραγγέλνει τα ανταλλακτικά τα οποία χρειάζεται, βάσει των πραγματικών του αναγκών. Ο 

χρόνος παράδοσης θα πρέπει να είναι άμεσος για τα κοινά ανταλλακτικά με την αίτηση της υπηρεσίας και 

όσο μικρότερος για αυτά τα οποία θα πρέπει να παραγγελθούν στο εξωτερικό από τους αναδόχους. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα καθορίσουν το χρόνο αυτό στις προσφορές τους, που δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις 

(3) ημέρες για την πρώτη περίπτωση και τις δέκα (15) ημέρες για την δεύτερη. 

 

Σημειώνεται εδώ, ότι ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει όλη την ποσότητα των ανταλλακτικών ούτε 

να αναλώσει όλο το ποσό της σύμβασης. Επειδή δεν μπορούν να προβλεφτούν οι βλάβες των οχημάτων, 

έχει δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες από το κάθε ανταλλακτικό χωρίς να υπερβεί το συνολικό ποσό 

του προϋπολογισμού. Επομένως ο Δήμος θα μπορεί να προμηθευτεί στην τιμή της προσφοράς του αναδόχου 

περισσότερα τεμάχια, από αυτά που περιγράφονται στον προϋπολογισμό με την ίδια τιμή, και να μη 

προμηθευτεί καθόλου ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό και στην σύμβαση, αλλά 

δεν τα χρειάζεται. Έτσι με το ποσό που διαθέτει ο Δήμος για την προμήθεια ανταλλακτικών, θα μπορεί να 

προμηθεύεται μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσότητες από όσα περιγράφει ο προϋπολογισμός και η σύμβαση 

προμήθειας, χωρίς να αλλοιώνεται το τελικό ποσό της σύμβασης. Σε περίπτωση που κάποιο ανταλλακτικό 

δεν έχει προβλεφτεί, ο Δήμος μπορεί να το προμηθευτεί από τον μειοδότη. 

 

Περίπτωση 1η 

Για τα είδη τα οποία περιγράφονται στον προϋπολογισµό της µελέτης εφαρμόζεται η τιμή του 

τιμοκατάλογου του αναδόχουσύμφωνα με την ανάγκη της βλάβης µετά από αφαίρεση του ποσοστού 

έκπτωσης όπως αυτό εξευρίσκεται από την διαφορά της αξίας του προϋπολογισµού της µελέτης και της 

αξίας για την οποία κατέθεσε προσφορά ο ανάδοχος. (π.χ. o προϋπολογισµός της µελέτης έχει αξία των  

402.419,35€ και ο ανάδοχος προσφέρει συνολικά 382.955,59 € . 

Η διαφορά 402.419,35€ - 382.955,59 € ισούται µε 19.463,76 €. Το ποσό των 19.463,76 € ως ποσοστό 

έκπτωσης στην αξία του προϋπολογισµού ανέρχεται σε 4,83% ). Η τιµή επί της οποίας θα εφαρµόζεται η 

παραπάνω έκπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά την τιμή του προϋπολογισμού της μελέτης µετά από αφαίρεση 

του ποσοστού έκπτωσης. 

 

Περίπτωση 2η 

Για είδη τα οποία δεν περιγράφονται στον προϋπολογισµό της µελέτης αλλά περιγράφονται στον 

τιµοκατάλογο του αναδόχου. Σε αυτή την περίπτωση η τιµή που θα εφαρµόζεται από τον ανάδοχο θα 

προκύπτει µετά από αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης όπως αυτό εξευρίσκεται από την διαφορά της αξίας 
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του προϋπολογισµού της µελέτης και της αξίας για την οποία κατέθεσε προσφορά ο ανάδοχος. (π.χ. o 

προϋπολογισµός της µελέτης έχει αξία των  402.419,35€ και ο ανάδοχος προσφέρει συνολικά 382.955,59 € 

Η διαφορά 402.419,35€ - 382.955,59 € ισούται µε 19.463,76 € .Το ποσό των 19.463,76 € ως ποσοστό 

έκπτωσης στην αξία του προϋπολογισµού ανέρχεται σε 4,83% ). Η τιµή επί της οποίας θα εφαρµόζεται η 

παραπάνω έκπτωση θα είναι η µικρότερη µεταξύ της τιµής καταλόγου του ανάδοχου και της µέσης τιµής 

των τιµών των καταλόγων του συνόλου των συµµετεχόντων που κατέθεσαν προσφορά. 

 

Περίπτωση 3η 

Για τα είδη που δεν περιγράφονται ούτε στον προϋπολογισµό της µελέτης αλλά και ούτε στον   κατάλογο 

του αναδόχου η τιµή που θα εφαρµόζεται από τον ανάδοχο θα προκύπτει µετά από αφαίρεση του ποσοστού 

έκπτωσης όπως αυτό εξευρίσκεται από την διαφορά της αξίας του προϋπολογισµού της µελέτης και της 

αξίας για την οποία κατέθεσε προσφορά ο ανάδοχος. (π.χ. oπροϋπολογισµός της µελέτης έχει αξία των  

402.419,35€ και ο ανάδοχος προσφέρει συνολικά 382.955,59 € .Η διαφορά 402.419,35€ - 382.955,59 € 

ισούται µε 19.463,76 €. Το ποσό των 19.463,76 € ως ποσοστό έκπτωσης στην αξία του προϋπολογισµού 

ανέρχεται σε 4.83% ). επί της τιµής καταλόγου της αντιπροσωπίας της κατασκευάστριας του οχήµατος 

εταιρίας. Η επίσηµη τιµή καταλόγου θα αποδεικνύεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο. Η δαπάνη αυτή  θα είναι 

εντός  του  προϋπολογισμού  και  της σύμβασης. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι στην τεχνική τους προσφορά θα καταθέσουν πλήρεις καταλόγους ανταλλακτικών των 

οχημάτων κάθε κατηγορίας του ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

σύμφωνα  τις ομάδες  του προϋπολογισμού σε ηλεκτρονική μορφή που θα ταυτίζονται με τους 

τιμοκαταλόγους που θα καταθέσουν στην οικονομική προσφορά .  

Οι τιμοκατάλογοι και κατάλογοι που θα κατατεθούν θα είναι ακριβώς της μορφής του υποδείγματος για να 

μπορέσει να γίνει σύγκριση  (επί ποινή αποκλεισμού). 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ  

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

Υ 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Π.χ VALEO ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 821340 173,95 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ  

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

Υ 

 

Π.χ VALEO ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 821340  

 

Στους καταλόγους που θα κατατεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο την ημέρα του διαγωνισμού, θα αναγράφεται 

η κωδικοποίηση ανταλλακτικών (PART NUMBER) του εργοστασίου κατασκευής των εν λόγω οχημάτων ή 

αναγνωρισμένων οίκων, εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή (κωδικός εγκεκριμένου ή κωδικός 

κατασκευαστή).  Εξαιρούνται τα είδη τα οποία δε διαθέτουν part number όπως πχ, οι κοχλίες, κλπ (επί ποινή 

αποκλεισμού). 

 

 Η προμήθεια των ανταλλακτικών κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του στόλου των 

οχημάτων και Μ.Ε. του Δήμου μας, των υπηρεσιών της Καθαριότητας, των Έργων, του Πρασίνου κτλ. 

Όλα τα οχήματα– μηχανήματα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής, χρειάζονται για την συντήρηση 

και επισκευή τους το αντίστοιχο και ανάλογο για κάθε περίπτωση ανταλλακτικό, το οποίο θα ταιριάζει στο 

συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος- μηχανήματος. 

Η  διάθεση  και  κατανομή  των  αναφερομένων  ποσών  στον  ενδεικτικό προϋπολογισμό για την προμήθεια 

ανταλλακτικών θα γίνεται σταδιακά και βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας μέχρι εξάντλησης 

τους. 

Ο Δήμος Ρόδου ενδιαφέρεται να διασφαλίσει πρωτίστως την ποιότητα και τις τιμές των ανταλλακτικών. Για 

να διασφαλιστεί η ποιότητα ζητούνται ανταλλακτικά γνήσια των εργοστασίων κατασκευής των οχημάτων ή 

εφάμιλλα σύμφωνα με την 1400/2002 και 461/2010   οδηγία της Ε.Ε, τα οποία θα αποδεικνύονται με 
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αντίστοιχα πιστοποιητικά που θα είναι μεταφρασμένα και   επικυρωμένα  όπως  προβλέπει ο Νόμος και ο 

Κώδικας   με  ποινή  αποκλεισμού.   

Για  το  κάθε  ανταλλακτικό  του  ενδεικτικού  πίνακας σύγκρισης απαιτούνται  να υποβληθούν με την 

τεχνική προσφορά, το εργοστάσιο, η χώρα και το PART NUMBER του γνησίου και του αντίστοιχου 

εφάμιλλου, εφόσον προσφέρονται εφάμιλλα (επί ποινή αποκλεισμού). 

Επίσης απαιτούνται  να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά, το εργοστάσιο, η χώρα και το PART 

NUMBER του γνησίου η του αντίστοιχου εφάμιλλου, εφόσον προσφέρονται εφάμιλλα, για κάθε 

ανταλλακτικό που προσφέρεται. 

Απορρίπτονται προσφορές που το PART NUMBER του ανταλλακτικού του καταθέτοντος την προσφορά  

δεν συμπίπτει με αυτό του κατασκευαστή του ανταλλακτικού 

 

 Έτσι ο Δήμος είναι βέβαιος ότι η ποιότητα και η καταλληλότητα  με  την  παραπάνω  περιγραφή  

διασφαλίζονται απόλυτα.  Επίσης διασφαλίζεται η τιμή η οποία θα πρέπει να είναι εντός του 

προϋπολογισμού που προτείνει ο Δήμος (ο  οποίος  συντάχθηκε ύστερα  από έρευνα αγοράς  που έγινε).     

Με  τον συγκεκριμένο τρόπο ο Δήμος διασφαλίζει τα ανταλλακτικά που χρειάζεται σε άριστη ποιότητα και 

λογικές τιμές, αφού οι τιμές του προϋπολογισμού στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ίσες ή κατώτερες των 

τιμών των γνησίων ανταλλακτικών. 

Μειοδότης θα ανακηρυχτεί ο διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή επί του 

προϋπολογισμού του συνόλου των ομάδων σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που θα καταθέσει για τον 

ενδεικτικό πίνακα οχημάτων και υπερκατασκευών. Προσφορές που δεν θα δοθούν για το σύνολο τον 

ομάδων απορρίπτονται.  

O Δήμος προτείνει τα γνήσια ή εφάμιλλα ανταλλακτικά  (που θα αποδεικνύονται με έγγραφα μεταφρασμένα 

και επικυρωμένα). 

Οι τεχνικές προσφορές με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να είναι πλήρεις και να καλύπτουν τις απαιτήσεις 

της μελέτης όσον αφορά όλες τις κατηγορίες ανταλλακτικών (κινητήρας, σασμάν, υπερκατασκευές, 

σύστημα διεύθυνσης κλπ). 

Απορρίπτονται ανταλλακτικά  που  δεν είναι  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε 

κατασκευαστών των οχημάτων και των αντιστοίχων μηχανικών μερών τους κατά περίπτωση. 

Ο μειοδότης θα πρέπει να αποδέχεται με δήλωση του η οποία θα επισυνάπτεται στην  προσφορά  του  ότι  τα  

προσφερόμενα ανταλλακτικά  και αναλώσιμα  θα φέρουν σήμανση CE, εκτός από αυτά που εξαιρούνται, 

σύμφωνα με τον Νόμο ή Οδηγία της Ε.Ε. 

Η  μη  απόδειξη ύπαρξης  της  σήμανσης  CE για ανταλλακτικά  και αναλώσιμα αποτελεί αιτία δωρεάν 

αντικατάστασης τους άμεσα από τον μειοδότη. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι  με ποινή αποκλεισμού πρέπει  να επισκεφθούν τα αμαξοστάσια κάθε Δημοτικής 

Ενότητας του Δήμου και σε συνεννόηση µε την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήµατα και τις υπερκατασκευές 

για να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας . 

Οι  ενδιαφερόμενοι  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνοι  για  την  ορθή  σύνταξη  των προσφορών τους 

βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στα αμαξοστάσια 

των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου. 

Τα  ποσά  που αναφέρονται  στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στη 

διάθεση τους ανά τύπο οχήματος και υπερκατασκευής ή στην ποσότητα των ανταλλακτικών. Εάν  κάποιος 

από  τους  όρους  του  παρόντος άρθρου  της  παρούσης  τεχνικής περιγραφής πάψει να ικανοποιείται από 

τον μειοδότη, ο Δήμος δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο. 

Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι παράδοσης των κοινών 

ανταλλακτικών να είναι πολύ μικροί. Όρος που θα πρέπει να γίνει αποδεκτός με ανάλογη υπεύθυνη δήλωση. 

Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών θα είναι (3) τρεις εργάσιμες μέρες. Σε περίπτωση αντικειμενικής 

αδυναμίας ο χρόνος θα παρατείνεται ύστερα από συνεννόηση με την υπηρεσία και μέχρι (5) πέντε εργάσιμες 

μέρες. Σε εξαιρετική περίπτωση πχ. όταν το ανταλλακτικό δεν παράγεται πλέον ή δεν υπάρχει απόθεμα στο 

εργοστάσιο, ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται ύστερα από έγκριση της υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβουν με δικά του έξοδα την μεταφορά των ανταλλακτικών στο 

αμαξοστάσιο του Δήμου κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας που θα προκύπτει μετά από κάθε βλάβη ή 

προληπτική συντήρηση του κάθε οχήματος κατόπιν της εισόδου του στο Δημοτικό συνεργείο ή σε 

καθορισμένο εξωτερικό συνεργείο όταν αυτό θα βρίσκεται εντός ορίων του Δήμου ή απευθείας στο 

καθορισμένο εξωτερικό συνεργείο που θα του υποδείξει ο Δήμος όταν αυτό θα βρίσκεται εκτός των ορίων 

του Δήμου και εντός των ορίων του Νομού. Οι ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ 

των προτέρων και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού αν 
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δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε ανταλλακτικά. Μετά από έρευνα αγοράς οι τιμές του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού είναι ο μέσος όρος μεταξύ των τιμών που έχουν τα γνήσια ανταλλακτικά και των τιμών 

που έχουν τα εφάμιλλα. Τα ανταλλακτικά θα είναι αρίστης ποιότητας. Επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, 

οι μπαταρίες θα είναι κλειστού τύπου σφραγισμένες με τα υγρά τους, θα συνοδεύονται από ISO και θα 

αφορούν όλους τους τύπους που ζητούνται από την υπηρεσία. 

Η συγκεκριμένη προμήθεια φέρει αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την ταξινόμηση 

CPV:………………………………………….(=Διάφορα ανταλλακτικά) και με προϋπολογισμό 

……………………………………€ πλέον Φ.Π.Α.(24%) 

 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών, να στέλνει αυτά κατά την 

κρίση του σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, με δαπάνη των 

προμηθευτών. 

 

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  θα είναι (3) τρειςεργάσιμες μέρες. Σε 

περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ο χρόνος θα παρατείνεται ύστερα από συνεννόηση με την υπηρεσία 

και μέχρι (5) πέντε εργάσιμες μέρες. Σε εξαιρετική περίπτωση πχ. όταν το ανταλλακτικό δεν παράγεται 

πλέον ήδεν υπάρχει απόθεμα στο εργοστάσιο, ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται ύστερα από έγκριση της 

υπηρεσίας. 

  

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 

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 παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

                                                 
5 Άρθρο 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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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 των ανταλλακτικών   θα γίνεται στις εγκατάστάσεις της Δ/νσης Τροχαίου 

Υλικού στη περιοχή Ασγούρου 

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 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. 

 

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 Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Έργου 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους για το Δήμο Ρόδου  

                                                 
6 Στο 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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Ενδεικτικός προϋπολογισμός του Δήμου Ρόδου 

 

ΟΜΑΔΑ 1 

Ανταλλακτικά για οχήματα με υπερκατασκευές (Απορ/ρα, φορτηγά, Καδοπλυντήρια, καλαθοφόρα, 

σάρωθρα με υπερκατασκευή (όχι compact),κλπ.) Αριθμός πλαισίου : Σύμφωνα με τον πίνακα οχημάτων του 

Δήμου 

 

α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολο € 

  
(ΤΕΜ) € 

 
1. Σετ συμπλέκτη 10 1.560,00 € 15.600,00 

2. Δίσκος συμπλέκτη 6 700,00 € 4.200,00 

3. Πλατό συμπλέκτη 6 700,00 € 4.200,00 

4. Ρουλεμάν συμπλέκτη 6 600,00 € 3.600,00 

5. Μίζα 24V 3 900,00 € 2.700,00 

6. Μίζα 12V 2 581,90 € 1.163,80 

7. Τακάκια φορτηγών 3 200,00 € 600,00 

8. Τακάκια ημιφορτηγών 2 150,00 € 300,00 

9. Ταμπούρα 2 450,00 € 900,00 

10. Κολάρα ψυγείου επάνω 2 78,00 € 156,00 

11. Κολάρα ψυγείου κάτω 1 32,50 € 32,50 

12. Κολάρα διαστολής 1 91,00 € 91,00 

13. Κολάρα καλοριφέρ 2 65,00 € 130,00 

14. Κολάρα intercooler 1 143,00 € 143,00 

15. Δυναμό 1 819,00 € 819,00 

16. Φερμουίτ (σετ) 1 231,40 € 231,40 

17. Φανάρια μπροστά φορτηγού 1 310,70 € 310,70 

18. Φανάρια πίσω φορτηγού 1 221,00 € 221,00 

19. Φανάρια μπροστινά 1 143,00 € 143,00 

20. Φανάρια πίσω 1 125,95 € 125,95 

21. Πλαστικά φαναριών 1 39,00 € 39,00 

22. Φλας μεγάλα 1 79,30 € 79,30 

23. Πόμπα φρένου 1 156,00 € 156,00 

24. Ρουλεμάν βολάν 1 65,00 € 65,00 

25. Ατέρμονα 1 273,00 € 273,00 

26. Παγούρι νερού 1 91,00 € 91,00 

27. Φλάς φτερού 1 45,50 € 45,50 

28. Δοχείο διαστολής 1 383,50 € 383,50 

29. Μπεκ νέων οχημάτων 1 1.500,00 € 1.500,00 

30. Μπεκ φορτηγών 1 585,00 € 585,00 

31. Μπεκ λεωφορείων 1 635,31 € 635,31 

32. Δισκόπλακες σετ 1 494,00 € 494,00 

33. Ρουλεμάν τροχού 1 150,00 € 150,00 

34. Ρουλεμάν 1 26,00 € 26,00 

35. Αντλία συμπλέκτη άνω φορτηγού 1 377,00 € 377,00 

36. Αντλία συμπλέκτη άνω ημιφορτηγού 1 273,00 € 273,00 

37. Αντλία συμπλέκτη κάτω φορτηγού 1 481,00 € 481,00 

38. Αντλία συμπλέκτη κάτω ημιφορτηγού 1 286,00 € 286,00 
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39. Πτερωτή υδραργύρου 1 743,60 € 743,60 

40. Ψυγείο νερού φορτηγού 1 1.079,00 € 1.079,00 

41. Ψυγείο νερού ημιφορτηγού. 1 559,00 € 559,00 

42. Βολάν 1 741,00 € 741,00 

43. Ιμάντες βεντιλατέρ 1 26,00 € 26,00 

44. Ιμάντες χρονισμού φορτηγού 1 156,00 € 156,00 

45. Ιμάντες χρονισμού ημιφορτηγού 1 117,00 € 117,00 

46. Ιμάντες δυναμό 1 65,00 € 65,00 

47. Ιμάντες κίνησης 1 52,00 € 52,00 

48. Ιμάντες μηχανής 1 65,00 € 65,00 

49. Καθρέπτες κομπλέ μεγάλοι 1 442,00 € 442,00 

50. Καθρέπτες απλοί 1 104,00 € 104,00 

51. Intercooler 1 2.080,00 € 2.080,00 

52. Θερμοστάτες μεγάλοι 1 61,10 € 61,10 

53. Θερμοστάτες μικροί 1 35,10 € 35,10 

54. Φυσούνες 1 531,70 € 531,70 

55. Βαλβίδες αέρος τετραπλές 1 808,60 € 808,60 

56. Βαλβίδες αέρος ασφαλείας 1 416,00 € 416,00 

57. Βαλβίδες ηλεκτρικές 1 104,00 € 104,00 

58. Σιαγόνες φρένων 1 552,50 € 552,50 

59. Χειριστήρια 6θέσεων 1 1.139,34 € 1.139,34 

60. Χειριστήρια 4θέσεων 1 624,00 € 624,00 

61. Χειριστήρια 1 325,00 € 325,00 

62. Ακρόμπαρο 1 153,40 € 153,40 

63. Σινεμπλόκ βάσης 1 13,00 € 13,00 

64. Σινεμπλόκ ζυγαριάς 1 26,00 € 26,00 

65. Σινεμπλόκ ημιαξ. 1 52,00 € 52,00 

66. Χτένι ανυψωτικού 1 1.235,00 € 1.235,00 

67. Σένσορας ταχογράφου 1 260,00 € 260,00 

68. Μηχανισμός ταχογράφου 1 169,00 € 169,00 

69. Υδραυλικό μοτέρ 1 1.105,00 € 1.105,00 

70. Αντλία φρένων φορτηγού 1 494,00 € 494,00 

71. Αντλία φρένων ημιφορτηγού 1 195,00 € 195,00 

72. Μηχανισμός παραθύρου φορτηγού 1 325,00 € 325,00 

73. Μηχανισμός παραθύρου ημιφορτηγού 1 143,00 € 143,00 

74. Μοτέρ υπερκατασκευής 1 2.038,40 € 2.038,40 

75. Μοτέρ περίστ. 1 1.131,00 € 1.131,00 

76. Τσιμούχες σετ μπουκάλας 1 104,00 € 104,00 

77. Τσιμούχες υδραυλ. 1 65,00 € 65,00 

78. Τσιμούχες πίσω τροχών 1 91,00 € 91,00 

79. Τσιμούχες βολάν 1 26,00 € 26,00 

80. Τσιμούχες στροφάλου 1 32,50 € 32,50 

81. Ρεγουλατόροι φρένων 1 566,80 € 566,80 

82. Υδραυλική φιάλη 1 2.434,90 € 2.434,90 

83. Προφυλακτήρας φορ. 1 1.092,00 € 1.092,00 

84. Προφυλακτήρας ημί. 1 565,50 € 565,50 
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85. Άξονας ανυψωτικού 1 1.144,00 € 1.144,00 

86. Ράουλο παλ. 1 1.033,50 € 1.033,50 

87. Διακόπτης περιστροφής 1 1.774,50 € 1.774,50 

88. Αντάπτορες 1 1.274,00 € 1.274,00 

89. Αντλία υπερκατασκευής διπλή 1 2.405,00 € 2.405,00 

90. Αντλία υπερκατασκευής πτερυγωτή 1 1.989,00 € 1.989,00 

91. Αντλία υπερκατασκευής γραναζωτή 1 1.781,00 € 1.781,00 

92. Αντλίες μονές για μοτέρ 1 1.131,00 € 1.131,00 

93. Αντλία υψηλής πίεσης 1 884,00 € 884,00 

94. Άξονας μετάδοσης κίνησης 1 767,00 € 767,00 

95. Κατανεμητής 1 546,00 € 546,00 

96. Ζαμφόρ διαφορικού 1 1.563,90 € 1.563,90 

97. Κεντρική αντλία πετρελαίου φορτηγού 1 2.418,00 € 2.418,00 

98. Κεντρική αντλία πετρελαίου ημιφορτηγού 1 1.820,00 € 1.820,00 

99. Αντλία πετρελαίου βοηθητική 1 195,00 € 195,00 

100. Φτερό 1 455,00 € 455,00 

101. Τροχαλία 1 143,00 € 143,00 

102. Σκαλοπάτι 1 455,00 € 455,00 

103. Βάκρο 1 487,50 € 487,50 

104. Βάκρο υδραυλ. φορτηγού 1 120,00 € 120,00 

105. Βάνα 1 117,00 € 117,00 

106. Καβαλέτο 1 383,50 € 383,50 

107. Βάση ανυψωτικού 1 481,00 € 481,00 

108. Τεφλόν μεγάλα 1 273,00 € 273,00 

109. Τεφλόν μικρά 1 169,00 € 169,00 

110. Έμβολο υδραυλικού 1 1.755,00 € 1.755,00 

111. Παρμπρίζ 1 509,60 € 509,60 

112. Εξάτμιση κομπλέ 1 936,00 € 936,00 

113. Σταυρός κεντρικού άξονα φορτηγού 1 166,40 € 166,40 

114. Σταυρός κεντρικού άξονα ημιφορτηγού 1 109,20 € 109,20 

115. Κομφλέρ 1 871,00 € 871,00 

116. Κλαπέ 1 455,00 € 455,00 

117. Κόμπλερ 1 864,50 € 864,50 

118. Αντλία λαδιού φορτηγού 1 637,00 € 637,00 

119. Αντλία λαδιού ημιφορτηγού 1 494,00 € 494,00 

120. Κορώνα 1 451,10 € 451,10 

121. Πηνίο 1 494,00 € 494,00 

122. Ανταλλακτικά επισκευής κινητήρα (σετ) 1 1.560,00 € 1.560,00 

123. Ανταλλακτικά επισκευής σασμάν (σετ) 1 1.690,00 € 1.690,00 

124. Υπερσυμπιεστής 1 2.189,20 € 2.189,20 

125. Μπάρα τιμονιού φορτηγού 1 401,70 € 401,70 

126. Μπάρα τιμονιού ημιφορτηγού 1 208,00 € 208,00 

127. Ξηραντήρας φορτηγού 1 1.094,60 € 1.094,60 

128. Ξηραντήρας ημιφορτηγού. 1 468,00 € 468,00 

129. Μπαταρίες 120AH 1 221,00 € 221,00 

130. Μπαταρίες 140AH 1 234,00 € 234,00 
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131. Μπαταρίες 180ΑΗ 1 260,00 € 260,00 

132. Μπαταρίες 220AH 1 325,00 € 325,00 

133. PTO 1 1.160,90 € 1.160,90 

134. Παντόφλα φρένων 1 900,90 € 900,90 

135. Ανταλλακτικό χειρόφρενο 1 611,00 € 611,00 

136. Διακόπτης μηχανής 1 494,00 € 494,00 

137. Αισθητήρας λάμδα 1 234,00 € 234,00 

138. Δίχαλο 1 195,00 € 195,00 

139. Ψαλίδια-μπαλάκια 1 176,80 € 176,80 

140. Ντίζες φρένων 1 39,00 € 39,00 

141. Ντίζες κοντέρ 1 32,50 € 32,50 

142. Ντίζες κουβουκλίου 1 169,00 € 169,00 

143. Κυλινδράκια 1 58,50 € 58,50 

144. Αντλία νερού 1 377,00 € 377,00 

145. Υαλοκαθαριστήρες 1 107,90 € 107,90 

146. Βάση κινητήρα 1 166,40 € 166,40 

147. Κρύσταλλα παραθύρων 1 127,40 € 127,40 

148. Τάπες διάφορες μεγάλες 1 54,60 € 54,60 

149. Τάπες διάφορες μικρές 1 36,40 € 36,40 

150. Καλώδια φρένων φορτηγού 1 49,40 € 49,40 

151. Καλώδια φρένων ημιφορτηγού 1 26,00 € 26,00 

152. Πιάτα φρένων 1 14,30 € 14,30 

153. Φλασιέρες 1 123,50 € 123,50 

154. Αισθητήρες μεγάλοι 1 279,50 € 279,50 

155. Φωτοκύτταρο 1 260,00 € 260,00 

156. Αισθητήρες μικροί 1 52,00 € 52,00 

157. Κλειδαριές πόρτας 1 110,50 € 110,50 

158. Κλειδαριές μηχ. 1 65,00 € 65,00 

159. Φούσκες 1 58,50 € 58,50 

160. Μεσαία τριβή 1 97,50 € 97,50 

161. Σπιράλ ή καζανάκι εξάτμισης 1 260,00 € 260,00 

162. Φλάντζες μηχανής 1 624,00 € 624,00 

163. Ρελέ φρένων 1 182,00 € 182,00 

164. Καντράν 1 689,00 € 689,00 

165. Ρεζερβουάρ 1 455,00 € 455,00 

166. Βάση ζυγαριάς 1 65,00 € 65,00 

167. Χούφτα λεβιέ ταχυτήτων 1 247,00 € 247,00 

168. Βάση φίλτρου 1 130,00 € 130,00 

169. Βαλβίδα PTO 1 156,00 € 156,00 

170. Άκρο προφυλακτήρα 1 260,00 € 260,00 

171. Μπράτσο ζυγαριάς 1 91,00 € 91,00 

172. Διακόπτες 1 32,50 € 32,50 

173. Φανός όγκου 1 65,00 € 65,00 

174. Μουαγιέ 1 455,00 € 455,00 

175. Δοχείο υγρών 1 260,00 € 260,00 

176. Χερούλι πόρτας 1 65,00 € 65,00 
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177. Καστάνια δυναμό 1 156,00 € 156,00 

178. Χιτώνια 1 52,00 € 52,00 

179. Μπουτόν 1 117,00 € 117,00 

180. Δαγκάνες 1 780,00 € 780,00 

181. Τεντωτήρας φορτηγού 1 110,50 € 110,50 

182. Τεντωτήρας ημιφορτηγού 1 65,00 € 65,00 

183. Βεντιλατέρ 1 507,00 € 507,00 

184. Βάση προφυλακτήρα 1 52,00 € 52,00 

185. Σετ επισ. καπ. κοφλέρ 1 62,40 € 62,40 

186. Βάση καθρέπτη 1 156,00 € 156,00 

187. Μοτέρ υαλοκαθαριστήρων 1 97,50 € 97,50 

188. Ράγες παραθύρου 1 88,40 € 88,40 

189. Ημιαξόνια 1 338,00 € 338,00 

190. Σετ επισκευών διάφορα 1 390,00 € 390,00 

191. Κάθισμα 1 455,00 € 455,00 

192. Φούσκα στοπ 1 26,00 € 26,00 

193. Σκούπες σαρώθρων 1 390,00 € 390,00 

194. Δακτύλιοι σκουπών 1 15,60 € 15,60 

195. Λάστιχο υπερκατασκευής σετ 1 221,00 € 221,00 

196. Αντλία ταχυτήτων υδραυλική 1 637,00 € 637,00 

197. Πολλαπλή εξαγωγής 1 416,00 € 416,00 

198. Στρόφαλος 1 624,00 € 624,00 

199. Πηνειοβαλβίδα 1 455,00 € 455,00 

200. Μπουκάλες υπέρ. 1 728,00 € 728,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 
   

122.009,00 

     

 

 

    

     
ΟΜΑΔΑ2 

 

Ανταλλακτικά για επιβατικά οχήματα Αριθμός πλαισίου : Σύμφωνα με τον πίνακα οχημάτων του 

Δήμου 

 

α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή Σύνολο € 

  
(ΤΕΜ) μονάδος€ 

 
1. Μπουζί πλατ. (σετ) 8 45,50 € 364,00 

2. Μπουζί απλά (σετ) 8 32,50 € 260,00 

3. Φανάρια-Φλάς 5 23,40 € 117,00 

4. Τακάκια εμπρόσθια 5 78,00 € 390,00 

5. Τακάκια πίσω 5 65,00 € 325,00 

6. Ιμάντες μηχανής 5 65,00 € 325,00 

7. Ιμάντες υδρ. Τιμ. 5 26,00 € 130,00 

8. Ιμάντες A/C 5 26,00 € 130,00 

9. Ιμάντας δυναμό 5 19,50 € 97,50 

10. Ιμάντας χρονισμού 5 91,00 € 455,00 

11. Μηχανισμός παραθύρου 5 146,90 € 734,50 

12. Καθρέπτης 5 127,40 € 637,00 
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13. Μπαταρίες 45AH 5 97,50 € 487,50 

14. Μπαταρίες 60AH 5 123,50 € 617,50 

15. Αμορτισέρ 5 111,80 € 559,00 

16. Ανταλλακτικά μίζας 3 101,40 € 304,20 

17. Αντλία βενζίνης 3 136,50 € 409,50 

18. Σετ συμπλέκτη 3 455,00 € 1.365,00 

19. Διακόπτης μίζας 3 325,00 € 975,00 

20. Αναλώσιμα διάφορα 10 52,00 € 520,00 

21. Εξάτμιση 1 455,00 € 455,00 

22. Ρουλεμάν 5 13,00 € 65,00 

23. Σταυρός κεντρικού 5 88,40 € 442,00 

24. Φρένα 10 143,00 € 1.430,00 

25. Δισκόπλακες 10 78,00 € 780,00 

26. Μπιλιοφόροι 10 65,00 € 650,00 

27. Μικρό-υλικά διάφορα 10 26,00 € 260,00 

28. Προφίλτρα 1 13,00 € 13,00 

29. Δοχείο υγρών (πιτς. Κλπ) 2 39,00 € 78,00 

30. Ακροδέκτες 2 13,00 € 26,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 
   

13.401,70 

     

     

     
ΟΜΑΔΑ 3 

Ανταλλακτικά για όλα τα οχήματα Αριθμός πλαισίου : Σύμφωνα με τον πίνακα οχημάτων του 

Δήμου 

α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή Σύνολο € 

  
(ΤΕΜ) μονάδος€ 

 

1. Φίλτρα αέρος Φ. 15 115,70 € 1.735,50 

2. Φίλτρα πετρελαίου Φ. 15 31,20 € 468,00 

3. Φίλτρα λαδιού Φ. 15 32,50 € 487,50 

4. Φίλτρα ξηραντήρα Φ. 15 52,00 € 780,00 

5. Φίλτρα καμπίνας Φ. 15 45,50 € 682,50 

6. Φίλτρα Φ. 15 13,00 € 195,00 

7. Φίλτρα αέρος ΙΧ 15 26,00 € 390,00 

8. Φίλτρα λαδιού ΙΧ 15 15,60 € 234,00 

9. Φίλτρα καυσίμου ΙΧ 15 19,50 € 292,50 

10. Φίλτρο καμπίνας ΙΧ 15 26,00 € 390,00 

11. Φίλτρα ΙΧ 15 10,40 € 156,00 

12. Μπαταρίες ΥΤΧ7Α-BS-12v 5 59,80 € 299,00 

13. Μπαταρίες 12Ν94Β1-12v 5 54,60 € 273,00 

14. Μπαταρίες ΥΤ125-12v 5 78,00 € 390,00 

15. Μπαταρίες HTX7A-BS 5 65,00 € 325,00 

16. Μπαταρίες HTZ125/12v 5 84,50 € 422,50 

17. Φύλλα σούστας μάνα 10 205,40 € 2.054,00 

18. Φύλλα σούστας 10 143,00 € 1.430,00 

19. Φάροι 15 74,10 € 1.111,50 
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20. Λάμπες Η1 95 4,03 € 382,85 

21. Λάμπες Η7 95 7,15 € 679,25 

22. Ρακόρ 95 7,41 € 703,95 

23. Κυάθιο 95 4,03 € 382,85 

24. Μαρκούτσια 95 48,10 € 4.569,50 

25. Βίδα – Ανταλλακτικό 75 12,74 € 955,50 

26. Συνδετήρες 75 3,77 € 282,75 

27. Φλάντζες φορτ. 15 53,30 € 799,50 

28. Φλάντζες ΙΧ 15 26,00 € 390,00 

29. Πύροι 10 78,00 € 780,00 

30. Κόλλες διάφορες 35 13,00 € 455,00 

31. Ντίζες 20 85,00 € 1.700,00 

32. Λάστιχα- σωλήνες διάφ. 35 26,00 € 910,00 

33. Ταχυσύνδεσμοι 15 19,50 € 292,50 

34. Αυτόματος Φ6, Φ8, Φ10 1 13,00 € 13,00 

35. Συστολή 5 13,00 € 65,00 

36. O’RING 5 26,00 € 130,00 

37. Μανόμετρα 5 39,00 € 195,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 
  

25.802,65 

     

     
ΟΜΑΔΑ 4 

Ανταλλακτικά για οχήματα τύπου μηχανημάτων έργου, λεωφορεία και τρακτέρ 

Αριθμός πλαισίου : Σύμφωνα με τον πίνακα οχημάτων του Δήμου 

α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή Σύνολο € 

  
(ΤΕΜ) μονάδος € 

 
1 Ηλεκτροβαλβίδα 8 845,52 € 6.764,16 € 

2 Φούσκα 10 770,00 € 7.700,00 € 

3 Δοχείο νερού 1 975,60 € 975,60 € 

4 Κορώνα διαφορικού 1 720,00 € 720,00 € 

5 Δίσκοι φρένων 8 195,12 € 1.560,96 € 

6 Βασιλικός πύρος 1 180,00 € 180,00 € 

7 Αποστάτης 12 40,00 € 480,00 € 

8 Δακτυλίδι 20 60,00 € 1.200,00 € 

9 Ροδέλα G 60 21,14 € 1.268,40 € 

10 Ηλεκτροβαλβίδα νερού 8 160,00 € 1.280,00 € 

11 Ηλεκτροβαλβίδα αέρα 4 480,00 € 1.920,00 € 

12 Σινεμπλόκ ζυγαριάς εμπρός 10 139,82 € 1.398,20 € 

13 Φίλτρο αέρος 36 260,00 € 9.360,00 € 

14 Φίλτρο λαδιού 36 95,00 € 3.420,00 € 

15 Φίλτρο νερού 36 69,00 € 2.484,00 € 

16 Φίλτρο πετρελαίου 36 75,00 € 2.700,00 € 

17 Αντλία φρένων 4 292,68 € 1.170,72 € 

18 Μίζα 2 715,44 € 1.430,88 € 

19 Αντλία νερού 2 260,16 € 520,32 € 
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20 Δοχείο διαστολής 1 750,00 € 750,00 € 

21 Κόμπλερ 1 560,00 € 560,00 € 

22 Άξονας αντλίας 1 146,33 € 146,33 € 

23 Καζανάκι πλαστικό 1 195,12 € 195,12 € 

24 Γλυσιέρες τηλεσκοπικού 1 292,68 € 292,68 € 

25 Πόμπα φρένου 3 25,00 € 75,00 € 

26 Άξονας σασμάν 1 1.056,90 € 1.056,90 € 

27 Γρανάζι σασμάν 2 292,68 € 585,36 € 

28 Συγχρονιζέ 1 1.100,00 € 1.100,00 € 

29 Ημιαξόνια 2 308,94 € 617,88 € 

30 Λάμα JCB (εμπρόσθιου κουβά). 4 750,00 € 3.000,00 € 

31 Δόντια κουβά 10 125,00 € 1.250,00 € 

32 Λάμα Grader 18 800,00 € 14.400,00€ 

33 Ακρολέπιδα μαχαιριού Grader 16 276,42 € 4.422,72 € 

34 Σετ συμπλέκτη 20 3.500,00 € 70.000,00€ 

35 Δακτυλίδι 2 69,00 € 138,00 € 

36 Αντλία πετρελαίου 2 585,00 € 1.170,00 € 

37 Μπαταρίες 180ΑΗ για μηχανηματα εργου 15 450,00 € 6.750,00 € 

38 Μπαταρίες 220AH  για μηχανηματα εργου 10 650,00 € 6.500,00 € 

39 Στεγανά 2 61,10 € 122,20 € 

40 Λεβιές χειρόφρενου 2 650,00 € 1.300,00 € 

41 Δίσκος συμπλέκτη 20 1.600,00 € 32.000,00€ 

42 Μπουκάλα 20 15,00 € 300,00 € 

43 Πλατό συμπλέκτη 20 450,00 € 9.000,00 € 

44 Μοτέρ 2 2.000,00 € 4.000,00 € 

45 Ρουλεμάν συμπλέκτη 20 1.200,00 € 24.000,00€ 

46 Δοχείο νερού 2 1.000,00 € 2.000,00 € 

47 Πηνίο διαφορικού 2 603,20 € 1.206,40 € 

48 φρένα 2 700,00 € 1.400,00 € 

49 Υδραυλικό φτερωτής 2 750,00 € 1.500,00 € 

50 Βαλβίδα σταθερής πίεσης σασμάν 3 724,39 € 2.173,17 € 

51 παξιμάδι 70 6,50 € 455,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 
   

239.000,00€ 

 

 

 

 

   

ΟΜΑΔΑ 5 

Ανταλλακτικά για σάρωθρα compact, δίκυκλα και τρίκυκλα 

Αριθμός πλαισίου : Σύμφωνα με τον πίνακα οχημάτων του Δήμου 

α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή Σύνολο € 

  
(ΤΕΜ) μονάδος € 

 
1. Σετ επισκευής αντλίας 2 283,40 € 566,80 

2. Αντλία νερού 2 104,00 € 208,00 

3. Κλαπέ χοάνης 2 169,00 € 338,00 

4. Ηλεκτροβαλβίδα λαδιού 2 58,50 € 117,00 

5. Θερμοστάτης 2 39,00 € 78,00 
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6. Δοχείο διαστολής 2 126,10 € 252,20 

7. Ιμάντας κιν. τρικύκλων 2 94,90 € 189,80 

8. Ντίζα τρικ. 2 9,10 € 18,20 

9. Σετ οδηγών φυγ. δ 2 10,40 € 20,80 

10. Σετ φρένων τρικ. Ε. 2 26,00 € 52,00 

11. Σετ φρένων τρικ. Π. 2 15,60 € 31,20 

12. Καθρέπτες τρικ. 2 16,90 € 33,80 

13. Δακτυλίδι 2 39,00 € 78,00 

14. Στεγανά 2 61,10 € 122,20 

15. Δακτύλιοι 5 20,00 € 100,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 
   

2.206,00 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 Οι διαγωνιζόμενοι θα  καταθέσουν προσφορά της εταιρείας  τους µε  τα ανταλλακτικά τα οποία 

προσφέρουν στο διαγωνισμό. 

 Θα αναφέρεται το PART NUMBER του ανταλλακτικού, το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής για 

όλα τα οχήματα του Δήμου. 

 Απορρίπτονται προσφορές που το PART NUMBER του ανταλλακτικού του καταθέτοντος την 

προσφορά  δεν συμπίπτει με αυτό του κατασκευαστή του ανταλλακτικού. 

 Οι τιμοκατάλογοι και κατάλογοι που θα κατατεθούν για την κάθε ομάδα του προϋπολογισμού θα 

είναι ακριβώς της μορφής του υποδείγματος της μελέτης για να μπορέσει να γίνει σύγκριση η 

ομαδοποίηση δε θα πρέπει να είναι σύμφωνα με  το εργοστάσιο κατασκευής του ανταλλακτικού. 

 Οι τιμοκατάλογοι και κατάλογοι  θα κατατεθούν στην υπηρεσία ως φυσικό αρχείο (USB Stick) μαζί 

με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά εντός (3) εργάσιμων ημερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) στο 

πρωτόκολλο του Δήμου. Σε 2 μορφές τύπου αρχείου 1) .pdf όπως θα κατατεθεί ηλεκτρονικά στο 

σύστημα  και 2). σε μορφή (.Xlsx η .xls η .csv) ώστε να μπορεί να είναι εύκολη και εφικτή η 

σύγκριση τους. 

 Προς την απόδειξη για την σωστή αναγνώριση και έλεγχου των αναγκαίων ανταλλακτικών και την 

διασφάλιση του δήμου έχει συνταχτεί ένας ενδεικτικός  πίνακας σύγκρισης οπού απαιτούνται  να 

υποβληθούν με την τεχνική προσφορά, το εργοστάσιο, η χώρα και το PART NUMBER του γνησίου 

και του αντίστοιχου εφάμιλλου, εφόσον προσφέρονται εφάμιλλα (επί ποινή αποκλεισμού). 

 Θα γίνει ταυτοποίηση  για το κάθε  ανταλλακτικό  του  ενδεικτικού  πίνακα σύγκρισης με τον 

τιμοκατάλογο του προσφέροντος . 

 Θα πρέπει να αποδείξει ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι κατάλληλα για τη χρήση για την 

οποία αυτά προορίζονται, προσκομίζοντας κατά περίπτωση βεβαίωση του αντιπροσώπου του 

κατασκευαστή του οχήματος στη χώρα μας ή βεβαίωση του εισαγωγέα στη χώρα μας για τα 

εφάμιλλα, η οποία θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά τα οποία θα αναφέρονται 

αναλυτικά είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία  προορίζονται.  

 Για  τα  εφάμιλλα  ανταλλακτικά  θα  πρέπει  να  υποβληθούν πιστοποιητικά σύμφωνα με την 

1400/2002 και 461/2010 οδηγία της Ε.Ε.ISO9001:2008, με τα μεταφρασμένα και επικυρωμένα. 

 Η βεβαίωση καταλληλότητας εφόσον παρέχεται από αντιπρόσωπο ή διανομέα των αντίστοιχων 

οχημάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα απαραίτητα έγγραφα 

που αποδεικνύουν την ιδιότητά του. 

 Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του εργοστασίου κατασκευής των αντίστοιχων 

ανταλλακτικών ή  του εισαγωγέα τους στη χώρα μας µε την οποία αναλαμβάνουν να τροφοδοτούν 

τον διαγωνιζόμενο µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την 

υπογραφή της σύμβασης, έτσι ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δήμο. 

 Απορρίπτονται ανταλλακτικά ιμιτασιόν και ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχημάτων και των αντίστοιχων μηχανικών μερών 

τους κατά περίπτωση. 

 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα 

αλλά και καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών. 
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 Ομειοδότης θα πρέπει να αποδέχεται µε δήλωσή του η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά του 

ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα φέρουν την σήµανση CE, εκτός αν κάποια 

εξαυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από  Νόμο ή Οδηγία της Ε.Ε.. 

 Οι ενδιαφερόμενοι  με ποινή αποκλεισμού πρέπει  να επισκεφθούν τα αμαξοστάσια κάθε Δημοτικής  

Ενότητας του Δήμου και σε συνεννόηση µε την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήµατα και τις 

υπερκατασκευές για να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών  τους µηχανισµούς  

που αυτές φέρουν  και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για 

την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την 

αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν  στα αμαξοστάσια των ∆ημοτικών Ενοτήτων του Δήμου. Θα 

λάβουν σχετική  βεβαίωση εκδοθείσα από την αρμόδια υπηρεσία η οποία θα  πρέπει να επισυναφτεί 

με ποινή αποκλεισμού στην τεχνική πρόσφορα των  διαγωνιζόμενων. 

 Η προσφορά πρέπει να αφορά  το σύνολο των ομάδων οχημάτων ή υπερκατασκευών. Το ποσό το 

οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης-τεχνικής περιγραφής είναι το 

διαθέσιμο από το ∆ήµο για το σύνολο των ανταλλακτικών που δύναται να προμηθευτεί ο ∆ήµος 

κατά τα έτη 2017-2018. 

 Επισημαίνεται ότι ο Δήμος έχει τη δυνατότητα, απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή 

κατασκευαστή του εκάστοτε τροχαίου υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή, 

να εξετάζει την ορθότητα, την καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών, έτσι ώστε να 

τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας του συνόλου των οχημάτων και να 

διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα πλαίσια των καθορισμένων προδιαγραφών λειτουργία του 

τροχαίου υλικού του. 

 Διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, είτε αρχικά είτε 

διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης 

 Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή = μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση (σε ακέραιες μονάδες) επί του τιμοκατάλογου 

που θα καταθέσει για τον ενδεικτικό πίνακα οχημάτων και υπερκατασκευών, με συμπλήρωση του 

τιμολογίου προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους.  

 Μειοδότης θα ανακηρυχτεί ο διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή επί του επί 

του προϋπολογισμού σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που θα καταθεσει για τον ενδεικτικό πίνακα 

οχημάτων και υπερκατασκευών, στο συνόλου των ομάδων. Οι προσφορές θα δοθούν για το σύνολο 

τον ομάδων.  

 Θα γίνει ταυτοποίηση  για το κάθε  ανταλλακτικό  του  ενδεικτικού  πίνακα σύγκρισης με τον 

τιμοκατάλογο του προμηθευτή. 

 Λόγω των πολλών και διαφορετικών βλαβών που δύναται να προκληθούν σε κάθε 

 όχημα του Δήμου έχει προβλεφθεί κονδύλιο για κάθε ομάδα οχημάτων και 

υπερκατασκευών χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό. 

 Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το ∆ήµο όσον αφορά στη 

διάθεσή τους ανά τύπο οχήματος και υπερκατασκευής ή στην ποσότητα των ανταλλακτικών. 

 Η διάθεση και κατανομή των προαναφερόμενων ποσών θα γίνει βάσει των 

 Πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν κατά τα έτη 2017-2018 μέχρι 

εξάντλησης τους. 

 Εάν κάποιο από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης μελέτης-τεχνικής περιγραφής πάψει 

να ικανοποιείται από τους μειοδότες ο ∆ήµος δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – 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:……...……………. 
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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 

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.  

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 
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Δήμου», συνολικού προϋπολογισμού προϋπολογισμού ………..€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι 

………..€, συνολικού συνεπώς ποσού ………….€  ευρώ 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) 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙV – 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. 
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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 . 

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. 
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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. 

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 

διακήρυξη. 

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 
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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 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. 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

406/2017 (ΑΔΑ: 6ΝΤΗΩ1Ρ-769), που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις  στους σχετικούς Κ.Α., 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 6o  
                                       

                                              Απόφ. Αρ. 409/2017 (Α.Δ.Α: 61Ω4Ω1Ρ-Ι68) 

Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 

«βιολογική καταπολέμηση του ψευδόκοκκου Maconellicoccus hirsutus». 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/53839/10-07-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/53839/10-07-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«Θέμα : Βιολογική καταπολέμηση ψευδόκοκκου Maconellicoccus  hirsutus . 

Παρακαλώ, όπως σύμφωνα: 

1. με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 (Νόμος Καλλικράτης) ορίζεται ότι η 

Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση πιστώσεων του 

προϋπολογισμού.  

2. με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις 

διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 117 

και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου». 

3. με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού 

επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

4. με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται 

πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 
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5. με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 του 

Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: «Για την 

απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, 

νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του 

συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον 

Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται 

απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου 

συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα 

συντασσόμενα τεύχη». 

6. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

7. Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>. 

8. Την ανάγκη του Δήμου για την καταπολέμηση του ψευδόκοκκου Maconellicoccus  hirsutus.  

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2017. 

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την καταπολέμηση του ψευδόκοκκου 

Maconellicoccus  hirsutus. 

2. Nα εκδώσει απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης για την υπηρεσία «βιολογική 

καταπολέμηση του ψευδόκοκκου Maconellicoccus  hirsutus» και ποσού 73.160,00 ευρώ ως 

κάτωθι: 

 

Κωδικός Περιγραφή Αιτηθέν ποσό 

 

35-6142.0004 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΨΕΥΔΟΚΚΟΚΟΥ Maconellicoccus  hirsutus 

73.160,00 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

3. Να εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης υπηρεσίας και να καταρτίσει τους 

όρους διακήρυξης του εν λόγο διαγωνισμού (συνοπτικού). 

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

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/53839/10-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΥ MACONELLICOCCUS  HIRSUTUS», 

 

Β) Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη και προχωρά στην διάθεση (ψήφιση) πίστωσης στον σχετικό Κ.Α., 

προϋπολογισμού 2017, η οποία επιπροσθέτως έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων 

όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ως 

ακολούθως: 

 

Κωδικός Περιγραφή Αιτηθέν ποσό 

 

35-6142.0004 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΨΕΥΔΟΚΚΟΚΟΥ Maconellicoccus  hirsutus 

73.160,00 
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Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Διακοσταματίου 

Σάββα, να υπογράψει όλες τις ανωτέρω αποφάσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, ως διατάκτης, όπου σύμφωνα 

με το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

 

 
 

ΘΕΜΑ 7o  
                                       

                                                Απόφ. Αρ. 410/2017 (Α.Δ.Α: ΩΨΜΧΩ1Ρ-784) 

Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την υπηρεσία «βιολογική 

καταπολέμηση του ψευδόκοκκου Maconellicoccus hirsutus». 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.2/53839/10-0-2017) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, με πρωτ.: 2/53839/10.07.2017, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και 

προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο 

«βιολογική καταπολέμηση του ψευδόκοκκου Maconellicoccus hirsutus», ως κατωτέρω: 

«Θέμα : Βιολογική καταπολέμηση ψευδόκοκκου Maconellicoccus  hirsutus  

Παρακαλώ, όπως σύμφωνα: 

1. με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 (Νόμος Καλλικράτης) ορίζεται ότι η 

Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση πιστώσεων του 

προϋπολογισμού.  

2. με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις 

διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 117 

και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου». 

3. με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού 

επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

4. με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται 

πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

5. με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 του 

Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: «Για την 

απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, 

νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του 

συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον 

Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται 

απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου 

συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα 

συντασσόμενα τεύχη». 

6. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

7. Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>. 

8. Την ανάγκη του Δήμου για την καταπολέμηση του ψευδόκοκκου Maconellicoccus  hirsutus.  

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2017. 

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την καταπολέμηση του ψευδόκοκκου 

Maconellicoccus  hirsutus. 

2. να εκδώσει απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης για την υπηρεσία «βιολογική 

καταπολέμηση του ψευδόκοκκου Maconellicoccus  hirsutus» και ποσού 73.160,00 ευρώ ως 

κάτωθι: 
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Κωδικός Περιγραφή Αιτηθέν ποσό 

 

35-6142.0004 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΨΕΥΔΟΚΚΟΚΟΥ 

Maconellicoccus  hirsutus 

73.160,00 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

3. Να εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης υπηρεσίας και να καταρτίσει τους 

όρους διακήρυξης του εν λόγο διαγωνισμού (συνοπτικού).» 

 

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

 

 Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, 

για την μελέτη και τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/53839/10-07-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, δια της οποίας κοινοποιούνται η μελέτη και οι όροι του διαγωνισμού, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

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

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

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

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

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

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

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

ισχύει.  

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

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

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

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

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

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

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

και ισχύει.  

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

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

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

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για 

διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

 Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

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

 Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  17REQ001659824 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

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

διαγωνισμού για την  υπηρεσία  «Βιολογική καταπολέμηση του ψευδόκοκκου Maconellicoccus  

hirsutus», ως κατωτέρω: 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΨΕΥΔΟΚΚΟΚΟΥ Maconellicoccus  hirsutus », προϋπολογισμού 73.160,00€ (εβδομήντα τριών χιλιάδων 

εκατόν εξήντα ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

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

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

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

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

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-

03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

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

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

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

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

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

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

ισχύει.  

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 

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

και ισχύει.  

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

ισχύει.  

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

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

της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

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

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες 

σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

14. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

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

16. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  17REQ001659824 

17. Τη με αριθμό ……/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ …… , με την οποία εγκρίθηκαν 

α) η διάθεση πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την αναληφθεί σα   Π.Α.Υ. 

 β)οι τεχνικές προδιαγραφές και   γ) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο 

«βιολογική καταπολέμηση ψευδόκοκκου Maconellicoccus  hirsutus».  

18. Το ΕΓΚΕΚΡIΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  

…………………………. 

19. Τις ανάγκη του Δήμου για την υπηρεσία. 

20. Την απόφαση 2640/2017 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

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

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

υπηρεσία «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΕΥΔΟΚΚΟΚΟΥ Maconellicoccus  hirsutus» 
προϋπολογισμού 73.160,00 ευρώ (εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α. 35-6142.0004) 

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΕΥΔΟΚΚΟΚΟΥ Maconellicoccus  hirsutus» Προϋπολογισμού 

του Δήμου Ρόδου. 

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο της υπηρεσίας με βάση την μελέτη του διαγωνισμού.  

 

ΟΜΑΔΑ Α’    

CPV Περιγραφή Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ Φ.Π.Α   

90922000-6 βιολογική 

καταπολέμηση 

ψευδόκοκκου 

Maconellicoccus  

hirsutus 

35-6142.0004 59.000,00 14.160,00 

 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την ……../……/…………..2017 

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

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής ή να αποστείλουν τις έγγραφες 

προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών, το αργότερο μέχρι και την 

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

2017 και ώρα 10:00. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται 

απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  

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

Ρόδου επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

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

παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

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

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

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετεχόντων στο 

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

μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής.  

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

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

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

καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

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

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

φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

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

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

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της 

Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως  Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 

Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

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

τηλ:22410-77728, fax:22410-39780, Email: nafantenos@gmail.com. 
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Συνοπτικά Στοιχεία 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

………/………./2017 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γραφείο τμήματος προμηθειών 

Καποδιστρίου 3-5 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

βιολογική καταπολέμηση ψευδόκοκκου 

Maconellicoccus  hirsutus 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

73.160,00€ με ΦΠΑ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Έως τη λήξη της σύμβασης 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 

30/09/2017  

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

Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ 

αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος 

φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής 

αξίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ10Ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ11Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ12Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ13Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ14Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟ15Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  

ΑΡΘΡΟ17Ο:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 19:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» . ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» . ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄»  

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

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

υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές 

συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

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

στο αντικείμενο της παρούσης  

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

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

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

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

σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση 

της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

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

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

την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την ……. /……/ 2017 και ώρα 

14:00 μ.μ.. ή  να την καταθέσουν  ενώπιον της επιτροπής την ……../……/…………..2017 και ώρα 

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

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

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

στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το αρ.92 του 

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

που αναφέρονται στη συνέχεια.  

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

στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε 

περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί 

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

Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει 

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

παραστατικό εκπροσώπησης.  
Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε 

περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  

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

χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

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

όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας.  

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

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

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

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

γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με 

το ν. 1497/1984
7
 (Α' 188).  

                                                 
7παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  
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Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 

πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 

να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική
8
. 

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

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

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης                                      προθεσμίας 

υποβολής προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

                                        

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  
α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 

οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά συμμετοχής 

(αρ.93 του Ν.4412/16).  

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

έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος (αρ.94 του 

Ν.4412/16) . 

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

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

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
   : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

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

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

απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

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

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

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

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

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

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

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

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

φορέα,  

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),  

                                                 
8 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

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

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

αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

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

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  
α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και  

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

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι 

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα 

παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους 

3. Επίσης αποκλείονται: 

 α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους 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,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που σύνηψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν 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,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητα τους.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν 

οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν 

είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 

κατωτέρω : 

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

οποία : 

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

προσφοράς (120 ημέρες) 
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2.δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας 

έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

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

 

Β) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
9 10

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

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...). και συμπληρώνεται   ,(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : 

ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ
11

 και Δ
12

 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ )  ώστε να δηλώνονται 

από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά 

πεδία του Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)υπογράφεται  
13

 και  

υποβάλλεται 
14

από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί  :    

Σημείωση: Σημείωση(1):Υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης -

Τ.Ε.Υ.Δ-   

 Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης -Τ.Ε.Υ.Δ-  περί μη έκδοσης 

τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για τα αδικήματα της §1(περ α-στ  )του άρθρου 73 Ν 4412/16  

αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

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

τους διαχειριστές,  

                                                 
9 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 

10 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)  Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία 

είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των 

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

11 Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  

12 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

13(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση υπογραφής του 
ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 

14Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ) Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς  

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να 
συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).  

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

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.  

3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων , οφείλει 

να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου 

παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων 
στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον 

είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς.  

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

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

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

τους υπεργολάβους15 . Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται 

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

υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και 

επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του 
Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 

 6) Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός 

οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ  
, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 7) Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥΔ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥΔ 
όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης 

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

Διοικητικού Συμβουλίου.  

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Σημείωση (2):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ  
Το Τυποποιημένου Εγγράφου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από το φυσικό/-ά πρόσωπο/α, τα 

οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν ή 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό & 

κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 

15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). 

Συγκεκριμένα η υποχρέωση αφορά:  

α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) το Δ/ντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ 

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

Συχνές ερωτήσεις – Απαντήσεις Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - αριθ. 38). 

Διευκρίνιση : Οι  ανωτέρω υπεύθυνες  δηλώσεις  μπορεί να φέρουν  ημερομηνία εντός του διαστήματος από 

την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την  Υπεύθυνη Δήλωση
15

   Ν.1599/1986 (Α΄75),   [ 

πλην του Τ.Ε.Υ.Δ ο τρόπος υποβολής  και υπογραφής του οποίου περιγράφεται στις ανωτέρω σημειώσεις (1) 

και (2 )]υπογράφουν   : 

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. 

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος η το εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται  από τον Πρόεδρο του 

Δ.Σ. του συνεταιρισμού. 

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στο 

αρ.2 του Παραρτήματος Β' της παρούσας. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 

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

τις ίδιες ενδείξεις.  

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

οικονομικά στοιχεία.  

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

των  εντύπων  των   οικονομικών προσφορών    των  ομάδων ( π.χ Α,Β,Γ ) που επισυνάπτονται  στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’          

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα. 

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

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

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

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

αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

                                                 
15 Η Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν.1599/86 σε περίπτωση υποβολής περισσότερων από μίας  
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Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

μετά από πρoηγoύμεvη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

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

οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

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

αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

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

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

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

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

προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε 

σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο
  : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

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

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

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

γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς .  

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ημερoμηvία και 

ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  
3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

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

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  

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

στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι 

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

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

prospectus).  

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

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

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

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

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

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

τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση 

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

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

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

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

προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 

του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 

4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κατά της 

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

οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
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Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού 

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

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

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

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο
  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η   Οικονομική Επιτροπή
16

  του 

κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) ημερών
17

, σε σφραγισμένο φάκελο 

σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά 

προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016: 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

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

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

καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016 ήτοι :  

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

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

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

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

τους διαχειριστές,  

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

Διοικητικού Συμβουλίου.  

(2) Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η 

από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία , προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  

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

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

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

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

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

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

ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  καθώς   και τις 

μεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

                                                 
16 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

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

από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1). 
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Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

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

Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

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

της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

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

αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο 

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

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

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

ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

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

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

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

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

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

του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η 

εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει 

δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή 

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

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

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

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

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

από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα 

δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

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

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

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

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

 

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

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε 

(15) επιπλέον ημέρες. 

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

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

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

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση 

η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

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

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

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

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα 

από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

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

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

κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
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υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η 

διαδικασία ματαιώνεται.  

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

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην  Οικονομική Επιτροπή
18

 για τη λήψη 

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

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

ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του 

Ν. 4412/2016. 

Ο δήμος ( μέσω του τμήματος προμηθειών ) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

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

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

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

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

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

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

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

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του 

Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση 

της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και 

μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 

αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,   προσκαλεί τον ανάδοχο να 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Δ΄» αυτής. Η Υπηρεσία 

συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία 

συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην 

διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του 

προμηθευτή. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 

το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι και τις 31-12-2017. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της παρούσας 

σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

                                                 
18 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου η της Δημοτικής Επιχείρησης  
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 

του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την 

προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ 

Ο.Γ.Α.. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να  

υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 

που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 15
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο
19

  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( Α΄139) 

και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν 

είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά 

απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το 

ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 

επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), και θα ισχύει για έξι 

(6) μήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός 

Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, 

την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των 

συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 

του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 

γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

                                                 
19 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 

άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, από την 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες 

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο , προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί 

το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για 

τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με 

εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να 

αποδοθούν στην Ελληνική. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο μεταφορέας στην Υπηρεσία κατά την 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις 

σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια δικαστήρια. Είναι 

αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
  : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή διενέργειας 

ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την 

πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος (εις διπλούν) θα 

ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες 

αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η 

επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά. 

 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν 4412/16 

διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 



74 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 
- Ονομασία: Δήμος ρόδου 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πλατεία Ελευθερίας 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Αφαντενός Νικόλαος 

- Τηλέφωνο: 22410-77728 

- Ηλ. ταχυδρομείο: nafantenos@gmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.rhodes.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[79713000-5] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Φύλαξη Δ.Ε. Λινδίων] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση
iii

; 

[……]πολύ μικρή          [……]μικρή 

[……]μεσαία 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 

με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 

τον σκοπό …): 

[……] 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
iv
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
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1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
v
· 

2. δωροδοκία
vi,vii

· 

3. απάτη
viii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
ix
· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
x
· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xi
. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
xii

 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[……..] Ναι         [……….] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xiii

 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
xiv

, στην 

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή 

των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
xv

 

[……][……][……] 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου
xvi

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις
xvii

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 
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προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xix

 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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 
Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xx

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι  [] Όχι 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 

τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xxi

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 

με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 

εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές):    

Ημερομηνία Τόπος Υπογραφή(ές) 

   

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» . ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Τα τελευταία 3 χρόνια παρατηρείται έντονη προσβολή των θάμνων και δένδρων του αστικού 

πρασίνου (και κυρίως στον ιβίσκο) σε όλο το νησί της Ρόδου από τον ψευδόκοκκο του ιβίσκου 

(Maconellicoccus  hirsutus). 

 Πρόκειται για ένα έντομο εξαιρετικά επικίνδυνο, όχι μόνο για το αστικό πράσινο αλλά και για τις 

γεωργικές καλλιέργειες, αφού μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες σε κηπευτικά, δενδρώδη φυτά και 

αμπέλια.  

Το είδος αυτό αναφέρεται για πρώτη φορά στην Ηπειρωτική Ευρώπη και περιλαμβάνεται στη λίστα 

1 του Μεσογειακού και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φυτουγείας. 

Η υπηρεσία μας εκτελεί τα τελευταία 3 χρόνια  κατά την διάρκεια του καλοκαιριού 2-3 ψεκασμούς 

με θερινό πολτό σε μεγάλη έκταση στο αστικό πράσινο της πόλης και σε κάποιες κοινότητες. Τα 

αποτελέσματα είναι αποθαρρυντικά, οι  προσβολές αυξάνονται , το αστικό πράσινο έχει αισθητά 

υποβαθμιστεί και διαφαίνεται ο κίνδυνος περαιτέρω  υποβάθμισης, μέχρι και ολικής καταστροφής σε πολλές 

περιοχές. 

Κατόπιν συνεννόησης με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο 

Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨ καταλήξαμε 

σε μέθοδο Βιολογικής ή καταπολέμησης με εξαπόλυση αρπακτικών εντόμων, ξεκινώντας αργά τνη Άνοιξη. 

Πρέπει να εξαπολυθούν δυο είδη : 

Το πρώτο είναι ιδιαίτερα αδηφάγο και λειτουργεί στις  υψηλές προσβολές ψευδόκοκκου που θα 

έχουμε το καλοκαίρι. Ονομάζεται Cryptolaemus montrouzieri. 

Το δεύτερο είδος είναι ιθαγενές της Μεσογειακής λεκάνης και ονομάζεται Nephus includens. Τα 

πλεονεκτήματά του είναι κυρίως δύο: 

α) αρκείται σε χαμηλές πυκνότητες προσβολής, άρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε από την Άνοιξη, 

πριν ο ψευδόκοκκος αναπτυχθεί πληθυσμιακά και προκαλέσει αισθητική υποβάθμιση, και 
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β) έχει περίπου το μέγεθος του ψευδόκοκκου, οπότε μπορεί και καταδιώκει το φυτοφάγο στα καταφύγιά του 

(εγκολπώσεις, σχισμές, ρωγμές κτλ). 

Θεωρούμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής των παραπάνω καθώς ο κίνδυνος για τεράστιες 

ζημιές στο αστικό πράσινο και στις καλλιέργειες είναι πολύ μεγάλος. Επίσης  πρέπει να αναχαιτίσουμε όσο 

μπορούμε την εξάπλωσή του στην υπόλοιπη  Ευρώπη. 

Θα εξαπολυθούν ωφέλιμα έντομα Cryptolaemus montrouzieri και Nephus includens σε 

προσβεβλημένα δένδρα και θάμνους με πυκνότητα εξαπόλυσης ως εξής : 

 Cryptolaemus  Nephus  

 

 δένδρα  20 - 50 άτομα  > 50 άτομα  

 θάμνοι  10 - 20 άτομα  10 - 30 άτομα  

    

ανάλογα με  τους  περιβαλλοντικούς  παράγοντες (θερμοκρασία, υγρασία), είδος φυτού, μέγεθος στάδιο και 

πυκνότητα βλάστησης, ύψος προσβολής. Τα έντομα θα εξαπολυθούν σταδιακά κατά τις υποδείξεις της 

υπηρεσίας ανάλογα με το ύψος της προσβολής σε κάθε χώρο. Θα εξαπολυθούν αρχικά τα Nephus σε ολη 

την έκταση του προσβεβλημένου αστικού πρασίνου και αργότερα, εφόσον χρειαστεί θα εξαπολυθούν 

Cryptolaemus όπου παρατηρηθούν εξάρσεις προσβολής. 

Θα γίνει πλήρης καταγραφή των θέσεων και αριθμών εντόμων που θα εξαπολυθούν η οποία θα 

κατατεθεί στην υπηρεσία μας. 

  Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα πρέπει να αξιολογηθούν 2 μήνες μετά την εξαπόλυση και 

στη συνέχεια να γίνουν οι ανάλογες διορθώσεις (δηλαδή συμπληρωματικές εξαπολύσεις όπου κρίνεται 

απαραίτητο) και να εξαχθούν συμπεράσματα για το επόμενο έτος. 

 Ο ανάδοχος της εργασίας θα πρέπει να είναι εντομολόγος εξειδικευμένος σε βιολογική 

καταπολέμηση εντόμων.                                                                         

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Εξαπόλυση Cryptolaemus montuzieri : περιλαμβάνεται η προμήθεια των εντόμων, η εξαπόλυσή τους σε 

δένδρα και θάμνους σε θέσεις και αριθμό που θα υποδειχτούν από την Υπηρεσία  

Εξαπόλυση Nephus includens : περιλαμβάνεται η προμήθεια των εντόμων, η εξαπόλυσή τους σε δένδρα και 

θάμνους σε θέσεις και αριθμό που θα υποδειχτούν από την Υπηρεσία  

Καταγραφή των θέσεων, ημερομηνιών και αριθμών εντόμων που θα εξαπολυθούν η οποία θα κατατεθεί 

στην υπηρεσία μας. 

Αξιολόγηση αποτελέσματος δηλ. εκτίμηση της εξέλιξης της προσβολής και κατάσταση πληθυσμού 

ωφελίμων 2 μήνες μετά την εφαρμογή. 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  ποσοτης 

τιμη 

μον   

        

εξαπολυση ωφελιμων Nephus 150000 0,23 34500 

εξαπολυση ωφελιμων Cryptolaemus 70000 0,35 24500 

      59000 

φπα 24%     14160 

      73160 

 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

409/2017 (ΑΔΑ: 61Ω4Ω1Ρ-Ι68), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό Κ.Α., που έχει 

επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο 

Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016. 

 
 

 

 



79 

 

ΘΕΜΑ 8o  
                                       

                                                    Απόφ. Αρ. 411/2017 (Α.Δ.Α: 6ΑΥ5Ω1Ρ-ΤΔΖ) 

Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Επισκευή 

ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων». 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.2/54162/11-07-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/54162/11-07-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«Θέμα :Επισκευή Ελαστικών Οχημάτων  και μηχανημάτων . 

Παρακαλώ, όπως σύμφωνα: 

1. με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 (Νόμος Καλλικράτης) ορίζεται ότι η 

Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση πιστώσεων του 

προϋπολογισμού.  

2. με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις 

διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 117 

και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου». 

3. με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού 

επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

4. με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται 

πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

5. με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 του 

Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: «Για την 

απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, 

νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του 

συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον 

Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται 

απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου 

συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα 

συντασσόμενα τεύχη». 

6. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

7. Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>. 

8. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών 

εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ρόδου.  

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2017. 

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την επισκευή ελαστικών οχημάτων  

και μηχανημάτων  

2. να εκδώσει απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης για την «επισκευή Ελαστικών 

οχημάτων και μηχανημάτων » και ποσού 30.000,00 ευρώ ως κάτωθι: 

 

Κωδικός Περιγραφή Αιτηθέν ποσό 

 

70-6264.0002 Επισκευή ελαστικών οχημάτων 

και μηχανημάτων 

30.000,00 € 
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       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

3. Να εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης προμήθειας και να καταρτίσει τους 

όρους διακήρυξης του εν λόγο διαγωνισμού (συνοπτικού). 

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

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/54162/11-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Επισκευή ελαστικών, οχημάτων  και 

μηχανημάτων», 

 

Β) Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη και προχωρά στην διάθεση (ψήφιση) πίστωσης στον σχετικό Κ.Α., 

προϋπολογισμού 2017, η οποία επιπροσθέτως έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων 

όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ως 

ακολούθως: 

 

Κωδικός Περιγραφή Αιτηθέν ποσό 

70-6264.0002 
Επισκευή ελαστικών οχημάτων 

και μηχανημάτων 
30.000,00 € 

 

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 9o  
                                       

                                              Απόφ. Αρ. 412/2017 (Α.Δ.Α: ΨΔΖ9Ω1Ρ-6ΞΙ) 

Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την «Επισκευή ελαστικών 

οχημάτων και μηχανημάτων» 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.2/54162/11-07-2017) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, με πρωτ.: 2/54162/11-07-2017, δια της δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και 

προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής του διαγωνισμού με τίτλο «Επισκευή 

ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων», ως κατωτέρω: 

«Θέμα :Επισκευή Ελαστικών Οχημάτων  και μηχανημάτων . 

Παρακαλώ, όπως σύμφωνα: 

1. με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 (Νόμος Καλλικράτης) ορίζεται ότι η 

Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση πιστώσεων του 

προϋπολογισμού.  

2. με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις 
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διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 117 

και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου». 

3. με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού 

επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

4. με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται 

πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

5. με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 του 

Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: «Για την 

απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, 

νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του 

συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον 

Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται 

απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου 

συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα 

συντασσόμενα τεύχη». 

6. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

7. Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>. 

8. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών 

εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ρόδου.  

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2017. 

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την επισκευή ελαστικών οχημάτων  

και μηχανημάτων  

2. να εκδώσει απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης για την «επισκευή Ελαστικών 

οχημάτων και μηχανημάτων» και ποσού 30.000,00 ευρώ ως κάτωθι: 

 

Κωδικός Περιγραφή Αιτηθέν ποσό 

70-6264.0002 Επισκευή ελαστικών οχημάτων και 

μηχανημάτων 

30.000,00 € 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

3. Να εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης προμήθειας και να καταρτίσει τους 

όρους διακήρυξης του εν λόγο διαγωνισμού (συνοπτικού). 

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

 

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, για 

την μελέτη και τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/54162/11-07-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, δια της οποίας κοινοποιούνται η μελέτη και οι όροι του διαγωνισμού, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Την απόφαση Δ.Σ. με αρ. 453/2017, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

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

Διεθνούς διαγωνισμού για την «Επισκευή Ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων», ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: «Όροι Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία επισκευή ελαστικών 

Οχημάτων - Μηχανημάτων, προϋπολογισμού 30.000,00€ (τριάντα  χιλιάδων ευρώ) ενδεικτικά, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..»  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-

03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

ισχύει.  

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 

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

και ισχύει.  

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

ισχύει.  

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

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

της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

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

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες 

σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

14. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

15. Την με α.α. A/884  Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου 
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16. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  17REQ001663718. 

17. Τις με αριθμό …… & ………./2017 απόφασεις Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ……………….., 

………………., με τις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα α) η διάθεση πίστωσης της προ υπολογιζόμενης 

δαπάνης σύμφωνα με την αναληφθείσα   Π.Α.Υ. 

 β)οι τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «υπηρεσίες 

επισκευής ελαστικών Οχημάτων και Μηχανημάτων»  

18. Το ΕΓΚΡΕΚΡΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ:……………………………. 

19. Τις ανάγκες του Δήμου για την υπηρεσία επισκευής ελαστικών Οχημάτων και Μηχανημάτων».                                                  

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

Τους όρους του Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 

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

αναδόχου για την υπηρεσία επισκευής ελαστικών Οχημάτων και Μηχανημάτων» για το έτος 2017, 

προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ (τρίαντα χιλιάδων ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα 

βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α. 70-6264.0002) « επισκευής ελαστικών Οχημάτων και 

Μηχανημάτων»  

 » Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου. 

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο της υπηρεσίας με βάση την μελέτη του διαγωνισμού.  

 

ΟΜΑΔΑ Α’   

CPV Περιγραφή 
Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ με 

Φ.Π.Α. 

-5 
Υπηρεσίες επισκευής ελαστικών 

Οχημάτων και Μηχανημάτων» 
70-6264.0002 30.000,00 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους 

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

9:00π.μ. στο κτίριο Της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού, επί της οδού Εμμανουήλ Τριανταφυλλίδη , Τ.Κ. 85 100 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής μέχρι της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού, δηλαδή την …../……./2017 και ώρα 9:00  ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, 

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών, το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της ημέρας 

διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την ……/……../2017 και ώρα 14:00. Προσφορά που κατατίθεται 

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

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

Ρόδου επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν. 

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

παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

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

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

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετεχόντων στο 

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

μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής.  

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

των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 
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υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

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

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

φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

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

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

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της 

Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως  Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 

Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από τη Δ/νση Τροχαίου Υλικού 

τηλ:22410-72959, fax:22410-02685, Email: mkanakas@gmail.com. 

Συνοπτικά Στοιχεία 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ  
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ …../…../2017 ώρα 9:00π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Δ/νση Τροχαίου Υλικού 

Εμμανουήλ Τριανταφυλλίδη 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Υπηρεσίες Επισκευής Ελαστικών οχημάτων 

- Μηχανημάτων 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 30.000,00€ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έως τη λήξη της σύμβασης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 

31/12/2017  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με 

χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά 

υπέρ Ο.Γ.Α.) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο 

προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος επί της 

καθαρής συμβατικής αξίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                
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ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ10Ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ11Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ12Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ13Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ14Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟ15Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  

ΑΡΘΡΟ17Ο:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 19:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»  ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

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

υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές 

συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

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

στο αντικείμενο της παρούσης  

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

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

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

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

σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση 

της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

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

προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στη Δ/νση Τροχαίου Υλικού   του Δήμου, το αργότερο μέχρι 

και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την ……/……../2017 και ώρα 

14:00 μ.μ.. ή  να την καταθέσουν  ενώπιον της επιτροπής την …../………/2017 και ώρα 9:00π.μ. στο 

κτίριο της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού  , επί της οδού Εμμανουήλ Τριανταφυλλίδη , Τ.Κ. 85 100. 
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Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 

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

στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το αρ.92 του 

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

που αναφέρονται στη συνέχεια.  

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

στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε 

περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί 

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

Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει 

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

παραστατικό εκπροσώπησης.  

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

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

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

χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

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

όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας.  

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

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

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

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

γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με 

το ν. 1497/1984
20

 (Α' 188).  

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 

πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 

να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική
21

. 

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

σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:                                

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

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

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

                                                 
20παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  

21 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
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Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

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

οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά συμμετοχής 

(αρ.93 του Ν.4412/16).  

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

έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος (αρ.94 του 

Ν.4412/16) . 

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

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

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
   : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

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

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

απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

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

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

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

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

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

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

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

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

φορέα,  

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

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

2803/2000 (Α' 48),  

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

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

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

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

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

Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

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

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 

L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

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

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

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

αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

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

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

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

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και  
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β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι 

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα 

παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους 

3. Επίσης αποκλείονται: 

 α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους 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,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που σύνηψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν 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,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ)  Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητα τους.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν 

οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν 

είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 

κατωτέρω : 

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

οποία : 

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

προσφοράς (120 ημέρες) 

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

έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

3.δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 
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Β) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
22 23

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

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...). και συμπληρώνεται   ,(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : 

ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ
24

 και Δ
25

 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ )  ώστε να δηλώνονται 

από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά 

πεδία του Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)υπογράφεται  
26

 και  

υποβάλλεται 
27

από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί    :    

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

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

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

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

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

τους διαχειριστές,  

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

Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

 

                                                 
22 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 

23 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)  Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία 

είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των 

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

24 Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  

25 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

26(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση υπογραφής του 
ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 

27Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ) Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς  

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να 
συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).  

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

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.  

3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων , οφείλει 

να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου 

παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων 
στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον 

είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς.  

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

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

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

τους υπεργολάβους15 . Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται 

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

υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και 

επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του 
Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 

 6) Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός 

οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ  
, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 7) Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥΔ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥΔ 
όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης 

υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου διαβίβασης.  

 



90 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στο 

αρ.2 του Παραρτήματος Β' της παρούσας. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 

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

τις ίδιες ενδείξεις.  

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

οικονομικά στοιχεία.  

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

εντύπων   οικονομικών προσφορών.              

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

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

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

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

αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

μετά από πρoηγoύμεvη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

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

οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

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

αμαχητώς ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

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

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

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

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

προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε 

σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16.  

ΑΡΘΡΟ 7
Ο
  : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

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

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

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

γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς .  

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

ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

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

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  



91 

 

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

στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι 

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

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

prospectus).  

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

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

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

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

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

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

τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση 

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

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

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

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

προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 

του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 

4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κατά της 

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

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

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

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

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

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

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο
  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η   Οικονομική Επιτροπή
28

  του 

κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) ημερών
29

, σε σφραγισμένο φάκελο 

σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά 

προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016: 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

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

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

καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016 ήτοι :  

                                                 
28 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

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

από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1). 
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Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

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

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

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

τους διαχειριστές,  

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

Διοικητικού Συμβουλίου.  

(2) Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η 

από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία , προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  

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

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

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

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

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

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

ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία  καθώς   και τις μεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, 

απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

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

Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

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

της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

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

αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο 

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

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

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

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

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

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

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

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

του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η 

εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει 

δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή 

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

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

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

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

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

από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα 

δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

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

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

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

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

 

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

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε 

(15) επιπλέον ημέρες. 

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

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

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

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση 

η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

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

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

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

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα 

από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

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

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

κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 



94 

 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η 

διαδικασία ματαιώνεται.  

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

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην  Οικονομική Επιτροπή
30

 για τη λήψη 

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

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

ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του 

Ν. 4412/2016. 

Ο δήμος ( μέσω του τμήματος προμηθειών ) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

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

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

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

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

ΑΡΘΡΟ 9
ο
  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

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

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

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του 

Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση 

της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και 

μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 

αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,   προσκαλεί τον ανάδοχο να 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Δ΄» αυτής. Η Υπηρεσία 

συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία 

συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην 

διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του 

προμηθευτή. 

Μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου μπορεί να προτείνει την 

κατακύρωση της σύμβασης για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό 30% ή μικρότερη κατά ποσοστό 50%, 

σύμφωνα με τα άρθρα 104 και 105 του Ν.4412/2016. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 

το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η 

                                                 
30 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου η της Δημοτικής Επιχείρησης  
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κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι και τις 31/12/2017 άλλα μετά από σύμφωνη γνώμη 

και των δύο συμβαλλομένων μπορεί να παραταθεί για τρείς το πολύ μήνες χωρίς τροποποίησης των 

ποσοτήτων και της συμβατικής αξίας, εκτός αν ισχύσει η αύξηση ή η μείωση των ποσοτήτων του άρθρου 

10. 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της παρούσας 

σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 

του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

ΑΡΘΡΟ 13
ο
  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την 

προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ 

Ο.Γ.Α.. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
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1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να  

υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 

που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο
31

  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( Α΄139) 

και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν 

είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά 

απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το 

ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 

επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), και θα ισχύει για έξι 

(6) μήνες. 

                                                 
31 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός 

Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, 

την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των 

συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

Υπόδειγμα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτημα Γ΄. 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 

του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 

γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 

άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, από την 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες 

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο , προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί 

το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για 

τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με 

εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να 

αποδοθούν στην Ελληνική. 
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Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο μεταφορέας στην Υπηρεσία κατά την 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις 

σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια δικαστήρια. Είναι 

αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
  : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή διενέργειας 

ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την 

πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος (εις διπλούν) θα 

ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες 

αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η 

επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά. 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν 4412/16 

διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

                             ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
xxiii

  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 
- Ονομασία: Δήμος ρόδου 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πλατεία Ελευθερίας 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κανάκας Εμμανουήλ 

- Τηλέφωνο: 22410-77728 

- Ηλ. ταχυδρομείο: mkanakas@gmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.rhodes.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[50116500-6] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [επισκευής ελαστικών Οχημάτων και 

Μηχανημάτων» ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
xxiv

 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
xxv

; 

[……]πολύ μικρή          [……]μικρή 

[……]μεσαία 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
xxvi

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

7. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
xxvii

· 

8. δωροδοκία
xxviii,xxix

· 

9. απάτη
xxx

· 

10. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xxxi

· 

11. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xxxii

· 

12. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xxxiii

. 

 



100 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xxxiv

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[……..] Ναι         [……….] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xxxv

 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxxvi

, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
xxxvii

 

[……][……][……] 

 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxxviii

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxxix

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
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ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xl
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xli

 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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

 

Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής
xlii

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι  [] Όχι 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xliii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 

με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xliv

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 

εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές):    

Ημερομηνία Τόπος Υπογραφή(ές) 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

     Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων του Δήμου 

Ρόδου και αφορά τις εργασίες επισκευής των ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου. 

Με δεδομένο ότι ο Δήμος διαθέτει οχήματα και μηχανήματα έργου που  διανύουν μεγάλες αποστάσεις εντός 

της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου καθώς και στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες κρίνεται απαραίτητο ο 

ανάδοχος της εργασίας να διαθέτει κινητό συνεργείο ώστε να μπορεί να επεμβαίνει άμεσα σε κάθε 

περίπτωση και σε οποιαδήποτε Δημοτική Ενότητα χρειαστεί. 

Διευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε  προσδιορισμός της προς προμήθεια ποσότητας 

υλικών ή υπηρεσιών , επειδή η προσμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης , 

(λόγω άγνωστων κάθε φορά εκτάκτων βλαβών προς επισκευή του κάθε οχήματος ξεχωριστά). Για το λόγο 

αυτό ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους 

ανταλλακτικών – υλικών και εργασιών, αλλά μόνο την κατ΄εκτίμηση δαπάνη του συνόλου.(Πράξη 44/2015 

Κλιμ. Τμ. 7).    

Στις εργασίες επισκευής ελαστικών συμπεριλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά για την επισκευή 

του(μασόν , κορδόνι , βαλβίδα, προέκταση βαλβίδας κ.λ.π.) . Επίσης η εργασία ζυγοστάθμισης τροχού που 

συμπεριλήφθηκε μαζί με τις εργασίες επισκευής ελαστικών κρίνεται αναγκαία σε πολλές περιπτώσεις  για 

την καλή λειτουργία του τροχού μετά την τοποθέτηση του στο όχημα. 

    Ο  προϋπολογισμός των εργασιών  ανέρχεται  ενδεικτικά σε  30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  του 

Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.:70-6264.0002. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή 

,όπως αναφέρονται στην μελέτη διαγωνισμού. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.      

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.   

                                                                                                 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

1. ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΧΩΝ(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ) 

ΜΕΧΡΙ-15 

ΙΝΤΣΕΣ 

15-17,5 

ΙΝΤΣΕΣ 

18-19,5 

ΙΝΤΣΕΣ 

20-22,5 

ΙΝΤΣΕΣ 

24-30 

ΙΝΤΣΕΣ 

18,00 ΕΥΡΩ 28,00 ΕΥΡΩ 38,00 ΕΥΡΩ 50,00 ΕΥΡΩ 70,00 ΕΥΡΩ 

 

2. ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΥΚΛΩΝ 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΧΩΝ 

15,00 ΕΥΡΩ 

 

3. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ 

ΚΙΝΗΤΟΥ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΤΥΗΜΑΤΟΣ 

ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΡΟΔΟΥ 

ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 

(ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ) 

50,00 ΕΥΡΩ 100,00 ΕΥΡΩ 

 

4. ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

ΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 

40,00 ΕΥΡΩ 

5. ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΤΡΟΧΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ 

10,00 ΕΥΡΩ 15,00 ΕΥΡΩ 20,00 ΕΥΡΩ 

 

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 24% 

 

ΔΑΠΑΝΗ : 24.193,55  

ΦΠΑ 24% : 5.806,45 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 30.000,00 
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Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής ελαστικών των οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου του Δήµου σε εξωτερικό συνεργείο.  

 

Α. Τρόπος εκτέλεσης -  Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Α1. Διαδικασία συντήρησης - επισκευής ελαστικού. 

       

1.Το Γραφείο Κίνησης αποστέλλει το όχημα η το λάστιχο συνοδευόμενο με το αντίστοιχο δελτίο όπου 

διατυπώνεται  το πρόβλημα η τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί. 

2.Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς στο Δήμο «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ » με αναλυτική περιγραφή των εργασιών που προκύπτουν, 

την αιτία που προκάλεσε την βλάβη η την ανάγκη της επισκευής και  την εκτίμηση της σχετικής δαπάνης. 

3.Αφού λάβει την έγκριση από την αρμόδια επιτροπή  γίνεται η συντήρηση - επισκευή.  

Σε περίπτωση που κατά την επισκευή η τη συντήρηση προκύψουν διαφοροποιήσεις από την αρχική 

εκτίμηση υποβάλλεται εκ νέου το Δελτίο της προηγούμενης παραγράφου με διαμορφωμένη την σχετική 

δαπάνη για έγκριση από την ίδια επιτροπή.  

4.Αφού επισκευαστεί το όχημα συντάσσεται το αντίστοιχο Δελτίο – πρωτόκολλο  επισκευής με αναλυτική 

περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της συντήρησης που έγινε , υπογράφεται από τους αρμόδιους 

(οδηγός ,Τεχνίτης, υπεύθυνος συνεργείων  του Δήμου) και εγκρίνεται από την αρμόδια επιτροπή η  τελική 

δαπάνη όπως διαμορφώθηκε. 

5.Η γραπτή επικοινωνία μεταξύ Δήμου & μειοδότη, εάν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, θα διακινείται 

μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) & θα είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη. 

      Στην διάρκεια όπου το Δημοτικό όχημα βρίσκεται στον χώρο του μειοδότη, αυτός είναι κύρια & 

αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή 

άλλου μέχρι παράδοσης αυτού & ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμά για αποζημίωση μερική είτε ολική για το 

ζημιωθέν όχημα. 

 

Α2.Τεχνικές προδιαγραφές εργασιών επισκευής. 

 

     Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης ελαστικών οι οποίες πιθανόν να προκύψουν φαίνονται 

παρακάτω. 

1.Επισκευή ελαστικού. 

Η επισκευή ελαστικού επιβατηγού, φορτηγού , απορριμματοφόρου και μηχανήματος έργου στις 

εγκαταστάσεις του αναδόχου που θα περιλαμβάνει εξαγωγή του ελαστικού, επισκευή του με μπάλωμα 

(μανσόν ή κορδόνι , αλλαγή βαλβίδας κ.λ.π.) ανάλογου μεγέθους ζυγοστάθμιση , και επανατοποθέτησή του.   

 

2.Επισκευή ελαστικού σε δίκυκλο. 
Θα τηρούνται όλα τα παραπάνω πλην της ζυγοστάθμισης. 

 

3.Επισκευή ελαστικού ύστερα από επέμβαση κινητού συνεργείου του αναδόχου  
3

α
.Επιπλέον χρέωση για επισκευή ελαστικού σε επιβατηγό όχημα, φορτηγό , απορριμματοφόρο και 

μηχάνημα έργου εκτός καταστήματος αλλά εντός ορίων Δημοτικής Ενότητας Ρόδου. Σε περίπτωση 

ακινητοποίησης του οχήματος , που παρουσιάζει ανάγκη επισκευής ελαστικού ο ανάδοχος υποχρεούται το 

πολύ εντός 2 ωρών να μεταβεί με το κινητό του συνεργείο στον τόπο ακινητοποίησης του οχήματος για την 

επισκευή του ελαστικού. 

 

3β.Επιπλέον χρέωση για επισκευή ελαστικού σε επιβατηγό όχημα, φορτηγό , απορριμματοφόρο και 

μηχάνημα έργου εκτός καταστήματος αλλά εκτός ορίων Δημοτικής Ενότητας Ρόδου(στις υπόλοιπες 

Δημοτικές Ενότητες). 

Ομοίως με την παράγραφο 3
α
 απαιτείται η μετάβαση του κινητού συνεργείου στον τόπο του προβλήματος 

εντός τριών ωρών το πολύ. 

 

4.Εργασία Ζυγοστάθμισης τροχών οχημάτων και ημιφορτηγών. 
Σε περίπτωση που κατόπιν διάγνωσης από το συνεργείο του Δήμου απαιτείται ζυγοστάθμιση το όχημα θα 

μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου για ζυγοστάθμιση. 
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5.Ξεμοντάρισμα μοντάρισμα ελαστικού.  

Για το ξεμοντάρισμα ελαστικού και την τοποθέτηση άλλου ελαστικού χωρίς την προμήθειά του ελαστικού  

σε επιβατηγό όχημα , φορτηγό , απορριμματοφόρο και μηχάνημα έργου  στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. 

 

Οι εργασίες & τα υλικά  θα είναι αρίστης ποιότητας. 

Η παραλαβή των επισκευασμένων – συντηρημένων ελαστικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
1. ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΧΩΝ(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ) 

ΜΕΧΡΙ-15 

ΙΝΤΣΕΣ 

15-17,5 

ΙΝΤΣΕΣ 

18-19,5 

ΙΝΤΣΕΣ 

20-22,5 

ΙΝΤΣΕΣ 

24-30 

ΙΝΤΣΕΣ 

          €           €           €           €           € 

 

2. ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΥΚΛΩΝ 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΧΩΝ 

          € 

 

3. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ 

ΚΙΝΗΤΟΥ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΤΥΗΜΑΤΟΣ 

ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΡΟΔΟΥ 

ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 

(ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ) 

          €           € 

 

4. ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

ΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 

          € 

5. ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΤΡΟΧΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ 

          €           €           € 

 

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 24% 

                                                                                                              Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

411/2017 (ΑΔΑ: 6ΑΥ5Ω1Ρ-ΤΔΖ), που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις  στους σχετικούς Κ.Α., 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 10o                                                                             Απόφ. Αρ. 413/2017 (Α.Δ.Α: ΨΑΕ8Ω1Ρ-ΑΨ5) 

Έγκριση αμοιβών δικαστικών επιμελητών για να προβούν σε διοικητικές αποβολές από 

καταστήματα ιδιοκτησίας του Δήμου Ρόδου . 

(Εισήγηση τμήματος Αξιοποίησης-Διαχείρισης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 

2/53822/10-07-2017) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Ρόδου, του τμήματος Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου, με αρ. πρωτ.: 2/53822/10-07-

2017, ως εξής:   

«ΘΕΜΑ : Έγκριση «Αμοιβών δικαστικών επιμελητών 
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Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών προκειμένου να επιδώσουν τις 

αποφάσεις Δημάρχου με θέμα πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, να εκτελέσουν τις εντολές Βίαιων 

Αποβολών και να τις επιδώσουν στους αυθαίρετους κατόχους των καταστημάτων που εκμισθώνει ο Δήμος 

Ρόδου του παρακάτω πίνακα.  

Οι δικαστικοί επιμελητές είναι ο κ. Καρακόπουλος Μιχαήλ, η κ. Καρακοπούλου Ελένη, ο κ. Συντάγγελος 

Τσαμπίκος και η κ. Κοκκίνου Αλεξάνδρα. Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών είναι σύμφωνα με τα 

κατώτατα όρια που ορίζει ο νόμος περί αμοιβών δικαστικών επιμελητών». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή της αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών κ. Βαϊλάκη Άννας) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/53822/10-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήματος 

Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τις αμοιβές, σύμφωνα με τα κατώτατα όρια που ορίζει ο νόμος, για τον ορισμό των δικαστικών 

επιμελητών των κ.κ.: 1) Καρακόπουλου Μιχαήλ, 2) Καρακοπούλου Ελένης, 3) Συντάγγελου Τσαμπίκου και 

4) Κοκκίνου Αλεξάνδρας προκειμένου να επιδώσουν τις αποφάσεις Δημάρχου με θέμα πρωτόκολλο 

διοικητικής αποβολής, να εκτελέσουν τις εντολές Βίαιων Αποβολών και να τις επιδώσουν στους 

αυθαίρετους κατόχους των καταστημάτων που εκμισθώνει ο Δήμος Ρόδου του παρακάτω πίνακα.  

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΦΜ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 092808080 ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ 68 

2 ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 035998511 ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ 110 

3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
011204099 ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ 48 

4 ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
015198400 ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΟΡΟΦΟΣ 16 

5 ΣΤΑΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 021952884 ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΟΡΟΦΟΣ 25 

6 ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
101691250 ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΟΡΟΦΟΣ 50 

7 ΞΟΥΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
021082954 ΚΑΡΑΚΟΝΕΡΟ ΑΟΕΚ ΡΟΔΙΝΙ 1 

 

 

 

1 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 092808080 ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ 68 

2 ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 035998511 ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ 110 

3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 011204099 ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ 48 

4 ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 015198400 ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΟΡΟΦΟΣ 16 

5 ΣΤΑΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 021952884 ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΟΡΟΦΟΣ 25 

6 ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 101691250 ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΟΡΟΦΟΣ 50 

7 ΞΟΥΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 021082954 ΚΑΡΑΚΟΝΕΡΟ ΑΟΕΚ ΡΟΔΙΝΙ 1 
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ΘΕΜΑ 11o  
                                       

                                             Απόφ. Αρ. 414/2017 (Α.Δ.Α: 7Ξ36Ω1Ρ-Ο1Μ)
 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ», έτους 2017. 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/52640/06-

07-2017) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, με πρωτ.: 2/52640/06-07-2017, δια της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό της 

επιτροπής του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια παρκόμετρων Δ.Ε. Ρόδου», ως κατωτέρω: 

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

την προμήθεια με τίτλο «παρκόμετρων Δ.Ε. Ρόδου».  

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής για 

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

προμήθεια με τίτλο «παρκόμετρων Δ.Ε. Ρόδου». 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών για τον ορισμό οριστικού μειοδότη για την προμήθεια παρκομέτρων Δ.Ε. Ρόδου, 

έτους 2017, (70-7131.0008)». 

Στη Ρόδο στις 05 Ιουλίου 2017 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η επιτροπή 

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

από τους:  

1. Αφαντενό Νικόλαο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κανάκα Μανώλη ΔΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμο Αντωνάτο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία, στο άνοιγμα και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών του προσωρινού 

μειοδότη του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας παρκομέτρων Δ.Ε. Ρόδου», 73.408,00 

ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 254/2017 της 

Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1511/2017 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για 

δημοσίευση σε μια τοπική εφημερίδα, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου στις 23/06/2017 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/37967/2017. 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. Τέλος, ο διαγωνισμός αναρτήθηκε και στο 

ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος. 

Επίσης προηγήθηκε η ανάδειξη προσωρινού μειοδότη η οποία εγκρίθηκε με την 302/2017 απόφαση της 

Ο.Ε. 

Η μειοδότης εταιρεία –AMCO ABEE- σήμερα 05/07/2017 υπέβαλε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά που 

ορίζονται από την διακήρυξη 1511/2017  μετά από πρόσκληση μας στις 26/06/2017 όπως: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. 

 Υπεύθυνες Δηλώσεις 

 

Η Επιτροπή αφού ήλεγξε και αξιολόγησε τα παραπάνω δικαιολογητικά ένα προς ένα, αποφαίνεται και 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

Να ορίσει οριστικό μειοδότη για την προμήθεια παρκόμετρων, την εταιρεία AMCO ABEE  με τιμή 

συνολικά 58.100,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24%,  72.044,00€. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 



108 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/52640/06-07-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, δια της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 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. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διεξαγωγής του συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ», 

 Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  για την προμήθεια παρκόμετρων, 

στην εταιρεία «AMCO ABEE»  με τιμή συνολικά 58.100,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24%,  72.044,00€. 

 

 

ΘΕΜΑ 12o  
                                       

                                            Απόφ. Αρ. 415/2017 (Α.Δ.Α: ΩΦ3ΜΩ1Ρ-Ε53) 

Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 177/2017 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου 

Μυρσίνης Πετρέλλη, που εξέδωσε η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΚΟΦΙΛΙΠΠΗΣ - 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.» 

(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, με αρ. πρωτ. 2/53455/07-07-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/53455/07-07-2017, ως κατωτέρω: 

 «ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 177/2017 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου 

Μυρσίνης Πετρέλλη, που εξέδωσε η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΚΟΦΙΛΙΠΠΗΣ – 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.»  

1. Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΚΟΦΙΛΙΠΠΗΣ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.», που εδρεύει 

στη Δ.Κ. Σορωνής του Δήμου Ρόδου (ΑΦΜ 082801703) άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 26-5-

2017 αίτησή της, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής 

πληρωμής, με βάση τα με αριθμούς 8339, 8340, 8341, 8342, 8343, 8344, 8345, 8346, 8347, 8348 και 

8349/3-3-2016, 8358 και 8359/9-3-2016 τιμολόγια πώλησης – δελτία αποστολής πώλησης που έχει εκδόσει 

αυτή στο όνομα του Δήμου Ρόδου, συνολικού ποσού 8.032,50 ευρώ, για διάφορα εξαρτήματα αυτοκινήτων 

που προμήθευσε στο Δήμο Ρόδου και τα οποία παρέλαβε. 

2. Με βάση την αίτηση αυτή εκδόθηκε η με αριθμό 177/2017 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκης 

Ρόδου Μυρσίνης Πετρέλλη, με την οποία διατάσσεται ο Δήμο Ρόδου να καταβάλεις στην παραπάνω 

εταιρεία το ποσό των 8.032,50 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής 

πληρωμής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, καταδίκασε δε το Δήμο Ρόδου να καταβάλει στην παραπάνω 

εταιρεία τη δικαστική δαπάνη αυτής, που όρισε στο ποσό των 198,00 ευρώ.        

3. Η παραπάνω διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στο Δήμο Ρόδου στις 16-6-2017 και γιαυτό πρέπει να 

ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/2016), αν θα πρέπει να ασκηθεί ή όχι 

ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, ενημερώνοντας σας ότι τα παραπάνω τιμολόγια έχουν καταχωρηθεί 

στα λογιστικά βιβλία του Δήμου Ρόδου και οφείλεται το παραπάνω ποσό για τα εξαρτήματα και άλλα είδη 

που η εταιρεία προμήθευσε στο Δήμο Ρόδου, απλά δεν εκδόθηκε σχετικό ένταλμα γιατί δεν είχε συσταθεί η 

σχετική επιτροπή παραλαβής».   

(Ακολουθεί υπογραφή του Νομικού συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριου) 

Ο Πρόεδρος είπε στη συνέχεια ότι με βάση την εισήγηση του νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Δημήτριος 

Σαλαμαστράκης μπορεί ο Δήμος να παραιτηθεί από την άσκηση ανακοπής κατά της παραπάνω διαταγής 
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πληρωμής, ενόψει και του ότι για κάθε μία εργασία συντασσόταν νόμιμα πρακτικό ανάθεσης εκτέλεσης 

στην παραπάνω εταιρεία από την αρμόδια Επιτροπή Συντήρησης και Προμήθειας Ανταλλακτικών Κρατικών 

Αυτοκινήτων, όμως η Επιτροπή από παραδρομή παρέλειπε να αναρτά τις αποφάσεις της στο ιστόποπο 

Διαύγεια, με αποτέλεσμα αυτές να είναι άκυρες, γιαυτό και δεν πληρώθηκαν τα παραπάνω τιμολόγια αν και 

παραλήφθηκαν από το Δήμο όλα τα εξαρτήματα που αναφέρονται σαυτά, εξαιτίας δε αυτής της παράλειψης 

η παραπάνω εταιρεία αναγκάστηκε να προβεί στην έκδοση της παραπάνω διαταγής πληρωμής. Επομένως 

μπορεί να παραιτηθεί ο Δήμος Ρόδου από την άσκηση της ανακοπής εναντίον της παραπάνω με αριθμό 

177/2017 διαταγή πληρωμή της Ειρηνοδίκης Ρόδου Μυρσίνης Πετρέλλη ενόψει και του ότι όπως δηλώθηκε 

από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας θα παραιτηθεί από τους τόκους υπερημερίας και από τη δικαστική 

δαπάνη.  

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/53455/07-07-2017 γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, όπως 

αυτή διορθώθηκε και συμπληρώθηκε από τον ίδιο. 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Να μην ασκήσει ο Δήμος Ρόδου ανακοπή κατά της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΔΙΑΚΟΦΙΛΙΠΠΗΣ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.», που εδρεύει στη Δ.Κ. Σορωνής του Δήμου Ρόδου (ΑΦΜ 

082801703) και της με αριθμό 177/2017 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου Μυρσίνης Πετρέλλη 

και να καταβάλει στην εταιρεία μόνο το ποσό των 8.032,50 ευρώ, το οποίο υποχρεώθηκε να καταβάλει 

σαυτήν με τη διαταγή πληρωμής.  

 

 
 

ΘΕΜΑ 13o  
                                       

                                                  Απόφ. Αρ. 416/2017 (Α.Δ.Α: 6ΒΨΑΩ1Ρ-6ΥΞ) 

Έγκριση ή μη Συμβιβασμού με τον κ.Τριομάτη Τσαμπίκο για απαίτησή του από ζημία στο αυτοκίνητό 

του από πέσιμο κλαδιού.  

(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ. 2/53452/07-07-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/53455/07-07-2017, ως κατωτέρω: 

 «ΘΕΜΑ: Συμβιβασμός ή μη με τον Τριομάτη Τσαμπίκο για απαίτησή του από ζημία στο αυτοκίνητό του 

από πέσιμο κλαδιού.  

1. Κατά το άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα (π.δ.456/1984, Α' 164) «Για τις 

παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του Δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που 

τους έχει ανατεθεί, το Δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά 

παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος...» και το άρθρο 106 αυτού ορίζει ότι: 

«Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων άρθρων εφαρμόζονται και για την ευθύνη των δήμων, των κοινοτήτων 

ή των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που βρίσκονται 

στην υπηρεσία τους». Εξάλλου κατά το άρθρο 300 ΑΚ «Αν εκείνος που ζημιώθηκε συντέλεσε από δικό του 

πταίσμα στη ζημία ή την έκτασή της, το δικαστήριο μπορεί να μην επιδικάσει αποζημίωση ή να μειώσει το 

ποσό της. Το ίδιο ισχύει και όταν εκείνος που ζημιώθηκε παρέλειψε να αποτρέψει ή να περιορίσει τη ζημία 

ή δεν επέστησε την προσοχή του οφειλέτη στον κίνδυνο ασυνήθιστα μεγάλης ζημίας, τον οποίο ο οφειλέτης 

ούτε γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει. Η διάταξη ισχύει και για το πταίσμα των προσώπων για τα οποία 

ευθύνεται εκείνος που ζημιώθηκε». 

2. Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, ευθύνη προς αποζημίωση γεννάται από την έκδοση μη 

νόμιμης εκτελεστής διοικητικής πράξης ή από τη μη νόμιμη παράλειψη έκδοσης εκτελεστής διοικητικής 

πράξης, αλλά και από μη νόμιμες υλικές ενέργειες των οργάνων του Δημοσίου ή νπδδ, ή από παραλείψεις 

οφειλόμενων νόμιμων υλικών ενεργειών αυτών, εφόσον οι υλικές αυτές ενέργειες απορρέουν από την 
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οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών αυτών προς εξυπηρέτηση των γενικότερου ενδιαφέροντος σκοπών 

που επιδιώκονται από το Δημόσιο ή το οικείο νπδδ, όχι δε και όταν συνάπτονται με την ιδιωτική διαχείριση 

του Δημοσίου ή οφείλονται σε προσωπικό πταίσμα οργάνου, που ενήργησε έξω από τον κύκλο των 

υπηρεσιακών αυτών καθηκόντων του (ΣτΕ 740/2001, 3626/2001).  

3. Επίσης για να στοιχειοθετηθεί ευθύνη του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου προς 

αποζημίωση, απαιτείται παράνομη πράξη ή παράλειψη ή υλική ενέργεια ή παράλειψη υλικής ενέργειας 

οργάνων του Δημοσίου ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου κατά την άσκηση της ανατεθειμένης σε 

αυτά δημόσιας εξουσίας, επίκληση και απόδειξη συγκεκριμένης ζημίας, καθώς και αιτιώδης σύνδεσμος 

μεταξύ της παράνομης πράξεως ή παραλείψεως ή υλικής ενέργειας ή παραλείψεως υλικής ενέργειας και της 

επελθούσας ζημίας (βλ. ΣτΕ 7/2016, ΣτΕ 1396/2014 7μ. σκ. 12, 2271/2013 7μ. σκ. 4, 3839/2012 7μ. σκ. 5, 

347/2012 σκ. 5 κ.ά.). Είναι δε παράνομη η σχετική εκτελεστή πράξη ή υλική ενέργεια (ή οι αντίστοιχες 

παραλείψεις) των οργάνων του Δημοσίου ή ορισμένου νπδδ, όταν με τη διοικητική αυτή πράξη ή υλική 

ενέργεια παραβιάζεται κανόνας δικαίου με τον οποίο προστατεύεται δικαίωμα ή συμφέρον του ζημιωθέντος 

(πρβλ. ΣτΕ 2171/2000, 3303/2001). Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση για την επιδίκαση αποζημίωσης είναι η 

επίκληση και απόδειξη συγκεκριμένης ζημίας (ΣτΕ 4913/1998) και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ 

της παράνομης πράξης ή παράλειψης και της προκληθείσης ζημίας (ΣΕ 289/1995). Αιτιώδης δε σύνδεσμος 

υπάρχει όταν, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, η πράξη ή η παράλειψη είναι επαρκώς ικανή 

(πρόσφορη), κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων να επιφέρει τη ζημία (βλ. ΣτΕ7/2016, ΣτΕ 7/2016, ΣτΕ 

1184, 266/2013, 4100/2012 κ.ά.). Οι κατά το άρθρο αυτό προϋποθέσεις της ευθύνης προς αποζημίωση 

πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς (πρβ. ΣτΕ 7/1016, ΣτΕ 322/2009 επτ. κ.ά.) 

4. Η αποζημίωση περιλαμβάνει την αποκατάσταση της θετικής και της αποθετικής ζημίας του, 

ζημιωθέντος. Συνεπώς, στην εν λόγω αποζημίωση περιλαμβάνεται τόσο η αποκατάσταση της ζημίας την 

οποία υπέστη η υπάρχουσα πριν από την παράνομη πράξη ή παράλειψη των δημοσίων οργάνων περιουσία 

του ζημιωθέντος, όσο και η αποκατάσταση της ζημίας, την οποία υπέστη αυτός με τη στέρηση, εξαιτίας της 

παράνομης πράξεως ή παραλείψεως, παροχών τις οποίες με πιθανότητα, κατά τη συνήθη πορεία των 

πραγμάτων ή τις ειδικές περιστάσεις, θα αποκόμιζε, εάν δεν είχε μεσολαβήσει η παράνομη αυτή πράξη ή 

παράλειψη. 

5. Εξάλλου, με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών και 

των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ Α΄ 289), ορίζεται ότι: «Η προστασία των δασών και των 

δασικών εκτάσεων, ως και η λήψις των υπό του παρόντος νόμου προβλεπομένων ειδικότερων μέτρων, 

ανήκει εις την αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας . . . 2. Η μέριμνα δια την ανάπτυξιν, βελτίωσιν, 

αναδάσωσιν και προστασίαν των πάρκων, αλσών και των εντός των πόλεων ή οικιστικών περιοχών 

δενδροστοιχιών ανήκει εις τους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως . . . .». Σύμφωνα όμως με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114), στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων και Κοινοτήτων, ανήκουν: «Η 

εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά όπως η 

κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση (…) χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών 

υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων …» (περ. Ιγ1). Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων, συνάγεται ότι 

ο δήμος είναι αρμόδιος, μεταξύ άλλων, για τη συντήρηση, επίβλεψη και ασφαλή χρήση από πλευράς των 

πολιτών των χώρων όπου έχουν φυτευτεί δένδρα. Ειδικότερα, επιβάλλεται σε βάρος του οργανισμού τοπικής 

αυτοδιοίκησης, ρητή υποχρέωση να προβαίνει, με επιμέλεια, σε κάθε αναγκαία ενέργεια και να λαμβάνει 

προληπτικά, όλα τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψει την πτώση των δένδρων ή κλαδιών τους, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ασφαλής και ακίνδυνη κίνηση των πεζών και οχημάτων στις παρακείμενες οδούς. 

Επομένως, ύστερα από όσα προαναφέρθηκαν, η οποιαδήποτε παράλειψη οφειλόμενης ειδικότερα ενέργειας 

του ΟΤΑ σε σχέση με τις παραπάνω υποχρεώσεις των οργάνων του, ως αναγόμενη σε άσκηση εξουσίας, 

κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, συνιστά παρανομία της Διοικήσεως και δημιουργεί νόμιμο λόγο 

ευθύνης προς αποζημίωση αυτών που ζημιώθηκαν με βάση τα άρθρα 105 - 106 του Εισ. ΝΑΚ. και μάλιστα 

χωρίς να απαιτείται να αποδειχθεί και υπαιτιότητα των αρμοδίων οργάνων, ενόψει της καθιερούμενης 

αντικειμενικής ευθύνης του δήμου (πρβλ. Α.Π. 1721/1980, ΕλΣυν Κλιμάκιο Ζ΄ πράξη 173/2013).  

6. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 871 ΑΚ «με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με 

αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία τους, ή μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. Με αβέβαιη σχέση 

εξομοιώνεται και η επισφαλής απαίτηση». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο συμβιβασμός αποτελεί 

αμφοτεροβαρή σύμβαση, η οποία αν μεν γίνεται στα πλαίσια εκκρεμούς δίκης υπό τους όρους του άρθρου 
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293 του ΚΠολΔ επιφέρει, αυτοδικαίως, κατάργηση της εκκρεμούς δίκης, ενώ αν έγινε εκτός εκκρεμούς 

δίκης (εξώδικος) κρίνεται ως προς το κύρος του κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου (παρ. 2 άρθρου 

293 ΚΠολΔ). Βασική προϋπόθεση για τη συγκρότηση του συμβιβασμού είναι η αμοιβαία υποχώρηση των 

μερών. Το χαρακτηριστικό αυτό δεν λαμβάνεται με τη στενή τεχνική έννοια του όρου, αλλά υπό ευρεία 

έννοια των εν γένει συναλλαγών. Δεν είναι απαραίτητο έτσι να αφορά η παραίτηση ή υποχώρηση ένα μέρος 

της εκκρεμούς σχέσης. Αρκεί ότι ο διάδικος ή το ένα συμβαλλόμενο μέρος προβαίνει σε μία θυσία, γιατί σε 

αντίστοιχη θυσία προβαίνει και το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Η υποχρέωση στην οποία προβαίνει το ένα 

μέρος δεν είναι απαραίτητο να είναι ισάξια προς την υποχώρηση του άλλου μέρους (ΑΠ 138/2014). Για τη 

σύναψη της σύμβασης του συμβιβασμού απαιτείται πρόταση του ενός από τα μέρη να διαλύσουν με 

αμοιβαίες υποχωρήσεις έριδα ή αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση και αποδοχή της πρότασης από το 

άλλου μέρος (ΟλΑΠ 578/1980, ΑΠ 1416/2008). Για την κατάρτιση του συμβιβασμού αρκεί να συνάγεται η 

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

πανηγυρική διατύπωση του σχετικού όρου (ΑΠ 1416/2008).  

7. Στην προκειμένη περίπτωση ο Τσαμπίκος Τριομάτης υπέβαλε προς την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου την από 8-6-2017 αίτησή του, που πήρε αριθμό πρωτ. 2/43902/9-6-2017. Με την οποία 

ισχυρίζεται ότι την Τετάρτη 31-05-2017 και ώρα περίπου 16:40 και ενώ το αυτοκίνητο του με αριθμό 

κυκλοφορίας ΡΟΗ 8876 μάρκας HONDA CIVIC ήταν σταθμευμένο στην οδό Βενετοκλέων (στην συμβολή 

της με την οδό Μ. Κωνσταντίνου), κλώνος μεγέθους περίπου 5 μέτρων αποκολλήθηκε από παρακείμενο 

φοίνικα κλώνος περίπου 5 μέτρων, ο όποιος πέφτοντας στο αυτοκίνητο του προκάλεσε ολική θραύση του 

πίσω παρμπρίζ και περιμετρικές φθορές στο πορτμπαγκάζ στον ουρανό καθώς και στο εμπρός καπό της 

μηχανής. 

8. Κατόπιν και αφού ενημερώθηκε η αρμόδια αντιδήμαρχος κα Λίτσα Κρεμαστινού - Ροδίτη για το 

συμβάν, άμεσα ειδοποιήθηκε από τον γιό του Φίλιππο Τριομμάτη, ο οποίος ήταν και ο οδηγός του 

αυτοκινήτου, το αστυνομικό τμήμα Ρόδου, το οποίο κατέγραψε στο ημερήσιο Δελτίο συμβάντων το 

περιστατικό. 

9. Έχοντας υπόψη το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 72 παρ. 1 εδ. ιδ. ν. 3852/10) που προβλέπει ρητά 

τη δυνατότητα επίτευξης εξώδικου συμβιβασμού με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής το οποίο όπως 

έχει πλέον αναγνωρίσει με πράξεις του το ελεγκτικό συνέδριο, η πράξη συμβιβασμού παρέχει νόμιμο 

έρεισμα για αξίωση αποζημίωσης του ζημιωθέντος, παρακαλούσε όπως στην προσεχή Οικονομική Επιτροπή 

εντάξετε το θέμα προς συζήτηση προκειμένου να αποζημιωθεί για τις ζημιές που υπέστη το αυτοκίνητο του, 

όπως αυτές περιγράφονται στην έκθεση ζημιών συνέταξε εκτιμητής ζημιών αυτοκινήτου την 1-6-2017. 

10. Με την αίτησή του αυτή ο Τριομάτης Τσαμπίκος επισύναψε: α) την εκτίμηση ζημιών αυτοκινήτου, β) 

το Δελτίο Συμβάντων του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου της 31/05/2017, γ) υπεύθυνη δήλωση της 

κατοίκου της περιοχής κυρίας Δέσποινας Μίχου η οποία ήταν αυτόπτης μάρτυρας του συμβάντος, δ) 

φωτογραφίες που αποδεικνύουν τόσο την ολική καταστροφή του πίσω παρμπρίζ όσο και τις περιμετρικές 

ζημιές. Επίσης φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι ενώ η παρακείμενη δεντροστοιχία είναι κλαδεμένη ο 

συγκεκριμένος φοίνικας προφανώς λόγο ύψους είναι ακλάδευτος και εκτός από τον κλώνο ο οποίος 

προκάλεσε τις φθορές στο όχημα του υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν πέσει περιμετρικά, ε) την αίτηση 

προς την αρμόδια υπηρεσία πρασίνου με αρ. πρωτ. 41684 της 02-06/2017 καθώς και την απαντητική της 

επιστολή η οποία και επιβεβαιώνει το συμβάν, στ) αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος καθώς 

και αντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας και ζ) έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη 

σχετικά με την ευθύνη των ΟΤΑ και την υποχρέωση για αποζημίωση των πολιτών.  

11. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου, Μελετών, Σχεδιασμού και Συντήρησης Πρασίνου του 

Δήμου Ρόδου με το αριθμό πρωτ. 2/42553/7-6-2017 έγγραφό της προς τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου 

Ρόδου επιβεβαιώνει όσα ισχυρίζεται ο Τσαμπίκος Τριομάτης, αφού σαυτό αναφέρει κατά λέξη τα εξής «Στις 

31/05/2017 και ώρα 16.30 πραγματοποιήθηκε πτώση κλάδου φοίνικα στην οδό Βενετοκλέων (συμβολή με 

Μεγάλου Κωνσταντίνου) πάνω σε σταθμευμένο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΡΟΗ8876. Η πτώση του 

κλάδου πραγματοποιήθηκε σε μη εργάσιμες ώρες και η υπηρεσία ενημερώθηκε από τα έγγραφα που 

κατέθεσε ο κος Τριομάτης Φίλιππος. Ο συγκεκριμένος κλάδος ήταν πράσινος όπως διαπιστώθηκε από 

αυτοψία της υπηρεσίας και η πτώση του οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στους δυνατούς ανέμους που 

φυσούσαν στην περιοχή». 
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12. Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι τα αρμόδια όργανά του Δήμου Ρόδου παρέλειψαν να προβούν 

προληπτικά στην ενδεδειγμένη συντήρηση του δένδρου και ενδεχομένως στην κοπή των κλάδων που ήταν 

έτοιμοι να πέσουν, προκειμένου να αποφευχθεί η πτώση αυτών, από την παραπάνω δε εκτίμηση ζημιών 

αυτοκινήτου του εκτιμητή ζημιών Πάγκαλη Φίλιππα και όλα τα άλλα έγγραφα, προκύπτουν οι ζημιές που 

υπέστη το αυτοκίνητο του Τσαμπίκου Τριομάτη, όπως αναφέρεται παραπάνω, ως επίσης και το ποσό της 

ζημιάς που ανέρχεται στα 1.122,20 ευρώ κατά την εκτίμησή του, η ως άνω παράνομη δε αυτή παράλειψη 

είναι, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, ικανή, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, να επιφέρει τα 

ζημιογόνα αυτά αποτελέσματα. 

13. Ενόψει επομένως των παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδ. ιδ΄ του ν. 3852/2010, όπως 

ισχύει, μπορεί ο Δήμος Ρόδου να συμβιβαστεί με το Τσαμπίκο Τριομάτη για την καταβολή σαυτόν μέρους 

της ζημιάς που έχει υποστεί για την αποκατάσταση των βλαβών του αυτοκινήτου του, το δε ποσό που θα 

αποφασιστεί πρέπει να καταβληθεί μετά την πραγματοποίηση της δαπάνης και την απόδειξη αυτής με τα 

νόμιμα παραστατικά, για την αποφυγή του Δήμου από περαιτέρω έξοδα και τόκου αν ασκηθεί σχετική 

αγωγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, επί της οποίας τελεσίδικη απόφαση θα εκδοθεί μετά από αρκετά 

χρόνια».   

(Ακολουθεί υπογραφή του Νομικού συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριου) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/53452/07-07-2017 γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Να συμβιβαστεί ο Δήμος Ρόδου με τον Τσαμπίκο Τριομάτη του Θεολόγου, καταβάλλοντας σ΄ αυτόν το 

ογδόντα επί τοις εκατό (80%) της δαπάνης που θα καταβάλει αυτός για τη ζημία που υπέστη, από την αιτία 

που περιγράφεται στην εισήγηση, η οποία δαπάνη θα αποδεικνύεται από νόμιμα παραστατικά και δεν θα 

υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 1.122,20, σε ολοσχερή εξόφληση της απαίτησής του κατά του Δήμου από 

την παραπάνω αιτία, παραιτούμενος αυτός από οποιαδήποτε άλλη απαίτησή του κατά του Δήμου από την 

αιτία αυτή.      

 
 

ΘΕΜΑ 14o  
                                       

                                              Απόφ. Αρ. 417/2017 (Α.Δ.Α: 65ΙΔΩ1Ρ-Σ4Κ) 

Έγκριση ή μη άσκηση ανακοπής κατά του Ιωάννη Καρπαθίου του Γεωργίου και της με αριθμό 

166/2017 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου Μαρίας Σκανδάλη. 

(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ. 2/53454/07-07-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/53454/07-07-2017, ως κατωτέρω: 

 «ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη άσκηση ανακοπής κατά του Ιωάννη Καρπαθίου του Γεωργίου και της με 

αριθμό 166/2017 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου Μαρίας Σκανδάλη. 

 

Μετά από την από 19-5-2017 αίτηση Ιωάννη Καρπαθίου του Γεωργίου εναντίον του Δήμου Ρόδου εκδόθηκε 

η με αριθμό 166/2017 διαταγή πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου Μαρίας Σκανδάλη, με την οποία 

διατάσσεται να καταβάλει σαυτόν το ποσό των 2.854,01 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της 

διαταγής πληρωμής μέχρι την εξόφληση και το ποσό 94 ευρώ για δικαστική δαπάνη του καθού για την 

έκδοση της διαταγής πληρωμής. 

Η διαταγή αυτή πληρωμής κοινοποιήθηκε στο Δήμο Ρόδου στις 30-5-2017, εναντίον δε αυτής και του 

Ιωάννη Καρπαθίου του Γεωργίου άσκησα εμπρόθεσμα για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την από 20-6-
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2017 και με αριθμό κατάθεσης 161/26-6-2017 ανακοπή, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, για την 

οποία δικάσιμος ορίστηκε η 20-3-2018 και η οποία έχει ως εξής:.  

«ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 

Α Ν Α Κ Ο Π Η 

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

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

Κ Α Τ Α 

Ιωάννη Καρπαθίου του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Κ. Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου (ΑΦΜ 021671017 Δ.Ο.Υ. 

Ρόδου). 

Κ Α Τ Α 

Της με αριθμό 166/2017 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου Μαρίας Σκανδάλη. 

________________________________________ 

Ο καθού η ανακοπή άσκησε εναντίον μας την από 19-5-2017 αίτησή του, που απευθυνόταν στο 

Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε να καταβάλουμε σαυτόν το ποσό των 2.854,01 ευρώ, σε 

εξόφληση των με αριθμούς 403/6-12-2011 και 405/9-12-2011 τιμολογίων, ποσών 1.836,74 και 1.017,27 

ευρώ αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που εξέδωσε ο καθού στο όνομά μας, ισχυριζόμενος ότι 

διατηρεί επιχείρηση κατασκευών σιδήρου και αλουμινίου και ότι πώλησε σε εμάς τα είδη που αναγράφονται 

σαυτά.  

Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 166/2017 διαταγή πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου 

Μαρίας Σκανδάλη, αν και δεν ζητείτο με αυτήν η έκδοση διαταγής πληρωμής, με την οποία 

διατασσόμαστε να καταβάλουμε στον καθού το ποσό των 2.854,01 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την 

επίδοση της διαταγής πληρωμής μέχρι την εξόφληση και το ποσό 94 ευρώ για δικαστική δαπάνη του 

καθού για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, την οποία μας κοινοποίησε στις 30-5-2017.  

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

1.  Γιατί κατά το άρθρο 623 του ΚΠολΔ, μπορεί, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 624 έως 636 

του Κώδικα αυτού, να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις 

παροχής χρεογράφων, εφόσον η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό 

έγγραφο. Η απαίτηση, που μπορεί να αποδεικνύεται και από συνδυασμό περισσότερων τέτοιων εγγράφων, 

πρέπει κατά το άρθρο 624 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα να μην εξαρτάται από αίρεση, προθεσμία, όρο ή 

αντιπαροχή και να είναι ορισμένο το οφειλόμενο ποσό χρημάτων ή χρεογράφων, κατά δε το άρθρο 626 παρ. 

2 και 3 του ίδιου επίσης Κώδικα, η αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής, που καταθέτει ο δικαιούχος 

της απαίτησης στη γραμματεία του δικαστηρίου, πρέπει να περιέχει, εκτός άλλων στοιχείων, την απαίτηση 

και το ακριβές ποσό χρημάτων ή χρεογράφων, με τους τυχόν οφειλόμενους τόκους των οποίων ζητείται η 

καταβολή, να επισυνάπτονται δε σ` αυτή και όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η απαίτηση και το 

ποσό της.  

 Εξ άλλου, κατά το άρθρο 443 ΚΠολΔ, για να έχει αποδεικτική δύναμη ιδιωτικό έγγραφο πρέπει να 

έχει την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη, ως εκδότης δε, κατά την έννοια του άρθρου αυτού, θεωρείται 

εκείνος, ο οποίος αναλαμβάνει υποχρεώσεις από το έγγραφο. Κατά το άρθρο δε 447 του ίδιου Κώδικα, το 

ιδιωτικό έγγραφο αποτελεί απόδειξη υπέρ του εκδότη μόνο αν το προσκόμισε ο αντίδικος ή αν πρόκειται για 

τα βιβλία που αναφέρονται στο άρθρο 444 ΚΠολΔ. Έτσι διαταγή πληρωμής μπορεί έτσι να εκδοθεί και με 

βάση τιμολόγια πώλησης εμπορευμάτων, εφόσον όμως σ` αυτά, που αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, έχει τεθεί 

η υπογραφή και του αγοραστή κατά τρόπο που να υποδηλώνει αποδοχή της σχετικής οφειλής του, αφού 

τότε, αναλαμβάνοντας και ο ίδιος υποχρεώσεις από τα τιμολόγια, θεωρείται ως προς τις υποχρεώσεις του 

εκδότης των τιμολογίων και αυτά έχουν κατά το άρθρ. 443 ΚΠολΔ αποδεικτική δύναμη σε βάρος του. 

Μάλιστα αν στα τιμολόγια έχει υπογράψει τη δήλωση παραλαβής των εμπορευμάτων τρίτο πρόσωπο για 

λογαριασμό του αγοραστή, πρέπει για την έκδοση διαταγής πληρωμής να αποδεικνύεται από δημόσιο ή 

ιδιωτικό έγγραφο και η προς τον τρίτο σχετική εντολή ή πληρεξουσιότητα (ΑΠ 1347/2011, ΑΠ 1480/2007).  
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 Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 61, 65, 67, 68 και 70 ΑΚ συνάγεται ότι για να υποχρεωθεί 

το νομικό πρόσωπο από δικαιοπραξία πρέπει αυτή να έχει συναφθεί είτε από το όργανο που το διοικεί, το 

οποίο να ενεργεί μέσα στα όρια της εξουσίας του, κατά τους όρους της συστατικής πράξης ή του 

καταστατικού του, είτε από φυσικό πρόσωπο στο οποίο παρέσχε σχετική εξουσία το όργανο που διοικεί το 

νομικό πρόσωπο. Δικαιοπραξία που έχει καταρτισθεί επ` ονόματι νομικού προσώπου από φυσικό πρόσωπο 

το οποίο δεν έχει εξουσία εκπροσώπησής του δεν το δεσμεύει.  

 Εξάλλου κατά το άρθρο 86 παρ. 1 και 2 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», που 

ίσχυε μέχρι τις 31-12-2010 «1.Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα και ασκεί τα καθήκοντά του 

με γνώμονα τη διασφάλιση της ενότητας της τοπικής κοινωνίας. Ειδικότερα, ο δήμαρχος:  α) Εκπροσωπεί το 

Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή. β) Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και 

της δημαρχιακής επιτροπής. γ) Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και τις διευθύνει. δ) Είναι 

προϊστάμενος όλου του προσωπικού του Δήμου και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές 

διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. 

ε) Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι 

οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. στ) Υπογράφει τις συμβάσεις που 

συνάπτει ο Δήμος. ζ) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών. η) 

Εκδίδει τη Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

279. θ) Απαντά, εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήματα που του υποβάλλουν τα μέλη του δημοτικού 

συμβουλίου μέσα σε έναν (1) μήνα. 2. Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται 

ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή, ο δήμαρχος μπορεί να λάβει μέτρα για θέματα που 

ανήκουν στην αρμοδιότητα της δημαρχιακής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς 

έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την πρώτη συνεδρίαση της δημαρχιακής επιτροπής». Κατά το άρθρο 

87 παρ. 3 του ίδιου νόμου «Ο δήμαρχος, με απόφασή του που δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια 

εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού, μπορεί να 

μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του σε αντιδημάρχους. Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή 

κωλύεται, τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Δήμαρχος», κατά δε το άρθρο 88 του ίδιου νόμου «Ο δήμαρχος 

μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην 

χρηματικών ενταλμάτων, σε δημοτικό σύμβουλο ή στον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος 

ή στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου ή στον πάρεδρο ή στον γενικό γραμματέα του Δήμου ή σε 

προϊστάμενο δημοτικής υπηρεσίας ή σε άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου». 

 Στην προκειμένη περίπτωση ο καθού για την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής 

προσκόμισε στη Ειρηνοδίκη Ρόδου Μαρία Σκανδάλη τα με αριθμούς 403/6-12-2011 και 405/9-12-2011 

τιμολόγια, ποσών 1.836,74 και 1.017,27 ευρώ αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, τα οποία 

εξέδωσε στο όνομά μας για την Δ.Κ. Ιαλυσού του Δήμου μας και στα οποία δεν υπάρχει υπογραφή αυτού 

που παρέλαβε τα είδη που αναγράφονται σαυτά, και τα οποία ισχυρίζεται ότι παραλάβαμε αυτά δίχως 

διαμαρτυρία. Προκύπτει δε αυτό και από τα τιμολόγια στα οποία αναγράφονται οι αριθμοί των δελτίων 

αποστολής, τα οποία όμως δεν μνημονεύονται ούτε στην παραπάνω αίτηση του καθού ούτε και στη διαταγή 

πληρωμής. Εκτός όμως από αυτό στο με αριθμό 403/6-12-2011 τιμολόγιο αναγράφεται ως σχετικό 

παραστατικό το Δ.Α. (δελτίο αποστολής) 514/6-12-2011 και στο με αριθμό 405/9-12-2011 τιμολόγιο 

αναγράφεται ως σχετικό παραστατικό το Δ.Α. (δελτίο αποστολής) 516/9-12-2011, αντ΄ αυτών όμως ο καθού 

προσκόμισε στην Ειρηνοδίκη τα με αριθμούς 475.25-2-2011 και 477/28-2-2011 δελτία αποστολής το 

περιεχόμενο των οποίων δεν ταυτίζεται απολύτως με το περιεχόμενο των τιμολογίων.  

 Επιπλέον ο καθού δεν αναφέρει στην παραπάνω αίτησή του ποιος ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπός μας 

ούτε φυσικά και η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής, ο οποίος παρέλαβε τα είδη που αναγράφονται στα 

τιμολόγια, απλά στα δελτία αποτολής υπάρχουν κάτω από τη θέση ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ υπογραφές που 

είναι διαφορετικές για κάθε δελτίο αποστολής, χωρίς να αναγράφονται τα ονόματα αυτών που έθεσαν τις 

υπογραφές τους και τα οποία δελτία αποστολής επαναλαμβάνουμε δεν αφορούν τα παραπάνω τιμολόγια.  

 Ανεξάρτητα όμως από αυτά ο τότε νόμιμος εκπρόσωπός μας Δήμαρχος Ευστάθιος Κουσουρνάς 

ουδέποτε υπέγραψε τα παραπάνω δελτία αποστολής, ούτε και συνήψε με τον καθού οποιαδήποτε σύμβαση 

για την προμήθεια των ειδών που αναγράφονται στα τιμολόγια. Εφόσον επομένως δεν προσκομίστηκε 

απόφαση του νομίμου εκπροσώπου μας για προμήθεια των αναγραφόμενων στα παραπάνω τιμολόγια ειδών 

ούτε υπογράφτηκαν αυτά από αυτόν ούτε προσκομίστηκε από τον καθού έγγραφη εξουσιοδότηση αυτού σε 
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άλλο πρόσωπο για υπογραφή των δελτίων αποστολής και παραλαβή των αναγραφόμενων σαυτά ειδών, μη 

νόμιμα εκδόθηκε η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και πρέπει να ακυρωθεί για το λόγο αυτό.          

2.  Γιατί, κατά το άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου δαπανών 

του Κράτους», «οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου παραγράφεται μετά πενταετία, εφόσον από άλλη 

γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής» και κατά τη διάταξη του 

άρθρου 91 εδ. α΄ του ίδιου νόμου, «επιφυλασσομένης κάθε άλλης ειδικής διατάξεως του παρόντος η 

παραγραφή οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του Δημοσίου αρχίζει από του τέλους του οικονομικού έτους, 

μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής». Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για 

τους ΟΤΑ, ήτοι τους δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, δυνάμει του άρθρου 276 παρ. 2 του ν. 3463/2006 

«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». Από τη διάταξη αυτή, που λαμβάνεται εξάλλου υπόψη και 

αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, σαφώς προκύπτει ότι κάθε απαίτηση κατά των Δήμων, εκτός από την 

καταβολή των μισθών, παραγράφεται μετά από πέντε έτη από τότε που κατέστη απαιτητή, εκτός αν από 

άλλη διάταξη ορίζεται βραχύτερη παραγραφή, αρχίζει δε η παραγραφή από το τέλος του έτους μέσα στο 

οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή της. 

 Στην προκειμένη περίπτωση, όπως αναφέρουμε στον πρώτο λόγο της νακοπής μας η προσβαλλόμενη 

διαταγή πληρωμής εκδόθηκε με βάση τα με αριθμούς 403/6-12-2011 και 405/9-12-2011 τιμολόγια, τα οποία 

εξέδωσε ο καθού στο όνομά μας, για την προμήθεια των ειδών που αναγράφονται σαυτά, όπως ισχυρίζεται 

αυτός. Οι προμήθειες όμως των ειδών που αναγράφονται στα τιμολόγια, όπως ισχυρίζεται ο καθού, έγιναν 

πριν τις 9-12-2011 και η παράδοση αυτών έγινε επίσης πριν από την ημερομηνία αυτή, οπότε και από την 

έκδοση του κάθε τιμολογίου οφείλετο το τίμημα που αναγράφεται σαυτό μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ, αν 

υποτεθεί ότι έγιναν πραγματικά οι προμήθειες αυτές. Έτσι από τις 31-12-2011 άρχισε να τρέχει η 

παραγραφή της απαίτησης του καθού εναντίον μας από τα παραπάνω τιμολόγια, η οποία σύμφωνα με τα 

παραπάνω είναι πενταετής, συμπληρώθηκε δε αυτή στις 31-12-2016. Επομένως κατά την έκδοση της 

προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής στις 26-5-2017, ήδη είχε παραγραφεί η απαίτηση του καθού από τις 

παραπάνω πωλήσεις για τις οποίες εξέδωσε τα παραπάνω τιμολόγια, πράγμα που όφειλε να λάβει 

αυτεπάγγελτα υπόψη της η Ειρηνοδίκης Ρόδου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και 

έπρεπε να απορρίψει την παραπάνω αίτηση. Μη νόμιμα επομένως εκδόθηκε η προσβαλλόμενη διαταγή 

πληρωμής και γιαυτό πρέπει να ακυρωθεί και για το λόγο αυτό.       

3.  Γιατί σύμφωνα με το άρθρο 21 του δ/τος της 26.6/10.7.1944 του «Κώδικα περί δικών του Δημοσίου», 

που ισχύει και για τους ΟΤΑ, ήτοι τους δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 276 του ν. 

3463/2006, «ο νόμιμος και ο της υπερημερίας τόκος πάσης του Δημοσίου οφειλής ορίζεται εις 6% ετησίως, 

πλην εάν άλλως ωρίσθη δια συμβάσεως ή ειδικού νόμου. Ο ειρημένος τόκος άρχεται από της επιδόσεως της 

αγωγής». Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι οι ΟΤΑ υποχρεούνται να καταβάλλουν τόκους 

υπερημερίας μόνο από την επίδοση της αγωγής και όχι από την επόμενη ημέρα που έχει οριστεί για την 

καταβολή της παροχής ή από την όχληση, ο τόκος δε υπερημερίας που οφείλουν να καταβάλλουν οι ΟΤΑ 

είναι 6% ετησίως.  

 Στην προκειμένη περίπτωση με την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής υποχρεωθήκαμε να 

καταβάλουμε στον καθού το ποσό των 2.854,01 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της διαταγής 

πληρωμής, όμως σύμφωνα με τα παραπάνω υποχρεούμαστε να καταβάλουμε τόκο υπερημερίας με επιτόκιο 

6% μόνο από την επίδοση της αγωγής και όχι από την επίδοση της διαταγής πληρωμής, μέχρι την έκδοση δε 

της διαταγής πληρωμής δεν είχε επιδοθεί καμιά σχετική αγωγή, ούτε μέχρι και σήμερα. Επομένως πρέπει να 

ακυρωθεί τόσον η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και για το λόγο αυτό. 

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

προσθέσουμε και άλλους αργότερα. 

Επειδή το Δικαστήριό σας είναι καθύλη και κατά τόπο αρμόδιο, εμπρόθεσμα δε ασκούμε την ανακοπή μας 

αυτή, καθόσον για το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ αυτών η προθεσμία για την άσκηση 

της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής είναι 30 ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου περί Δικών 

του Δημοσίου. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 
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Να γίνει δεκτή η ανακοπή μας αυτή. 

Να ακυρωθεί, για τους λόγους που αναφέρουμε στο ιστορικό, η με αριθμό 166/2017 διαταγή πληρωμής της 

Ειρηνοδίκης Ρόδου Μαρίας Σκανδάλη και  

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

δικηγόρου. 

Για την έγκριση ή μη της παραπάνω ανακοπής πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, αν δε εγκριθεί αυτή θα πρέπει να δοθεί σε 

εμένα η εντολή και η πληρεξουσιότητα σε εμένα να παραστώ στο Ειρηνοδικείο Ρόδου στις 20-3-2018 ή σε 

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

Ρόδου, να υποβάλω προτάσεις, να προσκομίσω έγγραφα, να εξετάσω μάρτυρες, να λάβω ένορκες 

βεβαιώσεις και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η ανακοπή του Δήμου 

Ρόδου και να ακυρωθεί η παραπάνω διαταγή πληρωμής».   

 

(Ακολουθεί υπογραφή του Νομικού συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριου) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/53454/07-07-2017 γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Αναβάλλει το εν λόγω θέμα από την ημερήσια διάταξη, λόγω απουσίας του αρμόδιου νομικού Συμβούλου, 

προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματα των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

ΘΕΜΑ 15o  
                                       

                                                  Απόφ. Αρ. 418/2017 (Α.Δ.Α: Ω6Υ7Ω1Ρ-ΥΘ1) 

Έγκριση για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για αποτροπή κλεισίματος τμήματος 

δημοτικού δρόμου. 

(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου κ. Στάγκα Εμμανουήλ  με αρ. πρωτ. 2/53277/07-07-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/53277/07-07-2017, ως κατωτέρω: 

 «ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για αποτροπή κλεισίματος τμήματος 

δημοτικού δρόμου.  

Με την με αριθμό 1 1 2 /2017 απόφ. ασφαλιστικών μέτρων του Ειρ. Ρόδου απορρίφθηκε σχετική αίτηση των 

1) Σοφίας Δανελάτου, και 2) Άννας Καστρουνή του Πέτρου, συνιδιοκτητών της κτηματολογικής μερίδας με 

στοιχεία 577 γαιών Καλυθιών κατά των 1) Νικολάου Παπαελευθερίου του Μιχαήλ, 2) Μιχαήλ 

Παπαελευθερίου του Αποστόλου, 3) Παναγιώτη Παπαελευθερίου του Αποστόλου, 4) Αποστόλου 

Παπαελευθερίου του Μιχαήλ,  συνιδιοκτητών της όμορης κτηματολογικής μερίδας με στοιχεία 582 γαιών 

Καλυθιών δια του κοινού ορίου των οποίων διέρχεται τμήμα της δημοτικής οδού Αθηνάς και καταλήγει 

στην παραλία του Φαληρακίου που ασφαλτοστρώθηκε από τον πρώην Δήμο Καλλιθέας, προφανώς 

ονοματοδοτήθηκε και ήδη οι παραπάνω καθώς την 31.12.2016 διάνοιξαν τρύπες επί τμήματος, 

διεκδικούντες τμήμα της ιδιοκτησίας τους που καταλήφθηκε από την εν λόγω οδό. 

Στην δίκη αυτή παραστάθηκε ο υπογράφων για λογαριασμό του Δήμου αλλά η παράστασή του απορρίφθηκε 

ως απαράδεκτη λόγω έλλειψης απόφασής σας που να τον εξουσιοδοτεί και με την απόφαση απορρίφθηκε η 

αίτηση ως αόριστη επειδή  δεν αναφερόταν  ο τρόπο με τον οποίον κατέστη κοινόχρηστη η εν λόγω οδός. 

Επειδή σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η περίφραξη του τμήματος της οδού θα δημιουργηθεί πρόβλημα 

στην ελεύθερη χρήση της και την πρόσβαση στην παραλία, επιπλέον δε και στις διερχόμενες υποδομές του 

Δήμου, θεωρούμε σκόπιμη την αυτοτελή άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου για την 
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προστασία της κ.χ. της οδού αυτής, για την οποία απαιτείται η απόφασή σας και η έγκριση της και των μέχρι 

σήμερα ενεργειών μας.  

Παρακαλούμε για την απόφασή σας, στην οποία να αναγράφεται ρητά ότι ελήφθη υπόψιν η γνωμοδότηση 

του νομικού συμβούλου (αρθρ. 72 § 1 εδ. ιγ  και § 2 Ν. 3852/2010), ότι εγκρίνεται η άσκηση της παραπάνω 

αίτησης και οι μέχρι σήμερα ενέργειές μας».  

 

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

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/53277/07-07-2017 γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει την άσκηση αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου και εξουσιοδοτεί τον  έμμισθο νομικό  

Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ, ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου, να την καταθέσει 

σε κάθε αρμόδιο Δικαστήριο κατά των 1) Νικολάου Παπαελευθερίου του Μιχαήλ, 2) Μιχαήλ 

Παπαελευθερίου του Αποστόλου, 3) Παναγιώτη Παπαελευθερίου του Αποστόλου, 4) Αποστόλου 

Παπαελευθερίου του Μιχαήλ, συνιδιοκτητών της όμορης της οδού κτηματολογικής μερίδας με στοιχεία 582 

γαιών Καλυθιών, δια του ορίου της οποίας διέρχεται τμήμα της δημοτικής οδού Αθηνάς και καταλήγει στην 

παραλία του Φαληρακίου που ασφαλτοστρώθηκε από τον πρώην Δήμο Καλλιθέας, προφανώς 

ονοματοδοτήθηκε και ήδη οι παραπάνω καθώς την 31.12.2016 διάνοιξαν τρύπες επί τμήματος, 

διεκδικούντες τμήμα της ιδιοκτησίας τους που καταλήφθηκε από την εν λόγω οδό. 

 

Επίσης εγκρίνει και τις μέχρι τώρα ενέργειες της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο 

θέμα. 

 

 

ΘΕΜΑ 16o  
                                       

                                                Απόφ. Αρ. 419/2017 (Α.Δ.Α: 715ΞΩ1Ρ-ΓΒΦ) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 

ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 2011»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/53407/07-07-2017) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών, με πρωτ.: 16/53407/07-07-2017, δια της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό της επιτροπής του 

διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 2011»  

Σας αποστέλλουμε το 2ο Πρακτικό του Διαγωνισμού και τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το 

υπ΄ αριθμόν 16/48401/23-6-2017 έγγραφό του, για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές ενότητες της 

ανατολικής πλευράς της νήσου Ρόδου που προκλήθηκαν από την θεομηνία του 2011» , 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: «Αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές ενότητες της 

ανατολικής πλευράς της νήσου Ρόδου που προκλήθηκαν από την θεομηνία του 2011» στην εταιρεία 

«ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. μέση έκπτωση 52% 



118 

 

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 κ. Λαού Ιωάννη) 

 

 

 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ), σήμερα Παρασκευή 7 

του μηνός Ιουλίου του έτους 2017  οι παρακάτω: 

1) Λαός Ιωάννης , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος οριζόμενη η 

επόμενη κατά σειρά τακτικό μέλος λόγω απουσίας της Προέδρου Ζανεττούλλη Στεργούλα.    

2) Παροικάκη Βασιλική Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

3) Μεταξωτός Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ,  υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως  μέλος 

αντικαθιστώντας  το τακτικό μέλος   Αδαμοπούλου Αικατερίνη λόγω ασθενείας και το 1
ο
 

αναπληρωματικο  Παττατούκου Μαρία – Ελένη λόγω απουσίας της για υπηρεσιακούς λόγους 

 

αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 2011)», σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 56/2017 

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

υπ’αρ. 122/ 24-3-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρ. 

4.2 της διακήρυξης για την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στο 

άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. 

 

Με την υπ΄ αριθμόν 282/29-05-2017 (ΑΔΑ 7Γ53Ω1Ρ-ΤΨΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 2011)» σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «ΡΕΪΣΗΣ 

ΗΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 
 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ) με το υπ΄αρ. πρωτ. 16/44251/12-06-2017 

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 το υπ΄ αριθμόν πρωτ. 16/48401/23-6-2017 έγγραφό 

της υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά . 

 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά :    

   

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ποινικό Μητρώο (Ηλία Ρεϊση)  23.3α                          

Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ εταιρείας 23.3β 

Ενημερότητα ΙΚΑ έργων «Συντήρηση σχολείων πόλεως Ρόδου» 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ στελεχών εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Ρεϊση Ηλία 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Ορφανίδη Ιωάννη 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 Ρεϊση Ηλία για επαγγελματική διαγωγή 23.3γ 

Πιστοποιητικό ΤΕΕ του Ορφανίδη Ιωάννη για επαγγελματική διαγωγή 23.3γ 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εταιρείας  23.4,23.5,23.6,23.9 
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Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβ. Συμβάσεων με πίνακα 

των υπό εκτέλεση έργων 

23.4,23.5,23.6,23.9 

Βεβαιώσεις ανεκτέλεστων για τα ανωτέρω έργα 23.4,23.5,23.6,23.9 

Καταστατικό σύστασης της εταιρείας 23.8 

Πιστοποιητικό υπηρεσίας  Γ.Ε.ΜΗ. 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, το διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και 

εισηγείται  την κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας: «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & 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 με αρ. πρωτ.: 16/53407/07-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, δια 

της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Την με αριθ. 122/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 282/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό 

διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.»  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

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

αναδόχου κατασκευής του έργου  «Αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές ενότητες της ανατολικής πλευράς 

της νήσου Ρόδου που προκλήθηκαν από την θεομηνία του 2011», 

 Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία  : «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 

& ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 52%. 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  
 

 

ΘΕΜΑ 17o  
                                       

                                              Απόφ. Αρ. 420/2017 (Α.Δ.Α: 7Ι54Ω1Ρ-Ψ3Ν) 

Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/53483/07-07-2017) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών, με πρωτ.: 16/53483/07-07-2017, δια της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό της επιτροπής του 

διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ»  
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 Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με τον 

Ν.4412/2016 από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι ο «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ : 36,00% 

   

 

και ποσό προσφοράς 7.742,16 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 36,00 %. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 5.704,90 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 1.026,88 

Σύνολο Ι : 6.731,78 

Απρόβλεπτα 15% : 1.009,77 

Αναθεώρηση : 0,61 

Σύνολο ΙΙ : 7.742,16 

   

 Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη στον «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ.» σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 

1
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  ‘’προσφορά με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης’’ ( ν. 4412/2016 (Α’ 147) ) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο: 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ 

ΡΟΔΟΥ», Προϋπ: 15.000,00 €(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 

 

   Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Τετάρτη  05 του μηνός 

Ιουλίου  του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/46633/19-06-2017, ΑΔΑ: 

Ω6ΟΠΩ1Ρ-ΩΞΙ, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Βασιλώττος Κωνσταντίνος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε ως Πρόεδρος  

2) Λαός Ιωάννης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος   

3) Παροικάκη Βασιλική , Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως  μέλος  

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα 

με την Υπ’ Αριθμ. 76/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι όροι 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 127/24-3-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα 

γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών), 

για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ», Προϋπ: 15.000,00 €(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 

και προβήκαμε στη διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

    Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο, δεν προσήλθε κανείς  διαγωνιζόμενος.  

     Μετά την ταχθείσα από τη διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη διακοπή 

προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, o πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών, έπειτα από 

προειδοποίηση ολίγων λεπτών. 

     Στη συνέχεια o Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου και 

διαπίστωσε ότι είχαν καταθέσει προσφορές οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι, ταξινομημένοι κατά ώρα 

κατάθεσης η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

2  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ 

4 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  προσφοράς κατά 

σειρά επιδόσεως, μονοέγραψε και τοποθέτησε τον αύξοντα αριθμό επίδοσης στους φακέλους 

δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. Έπειτα ανοίχθηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών σύμφωνα με 

την σειρά προσέλευσης και καταγράφηκαν η επωνυμία του φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εκπρόσωπος 

καθώς και ο αριθμός, το ίδρυμα και το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.   

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονοέγραψε σε κάθε σελίδα, 

ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και αφού προέβηκε στις απαραίτητες 

διορθώσεις καταχώρησε όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε πίνακα 

οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό. 

      Στη συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 

των  ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα 

αθροίσματα , τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας. 

Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Η 

επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

οικονομικών προσφορών. 

Στη συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 

έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και την εγκυρότητα της εγγυητικής 

επιστολής (15.2 της διακήρυξης), σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Στο σημείο αυτό όλες οι προσφορές των οικονομικών φορέων έγιναν δεκτές. 

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά του   

«ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 

36% και ποσό προσφοράς 6.731,78 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και 

ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  36%. 

 Με το υπ’αρ. 16/52316/05-07-2017 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το αρμόδιο 

γραφείο ΕΤΑΑ /ΤΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των 

συμμετεχόντων.   

 Η απάντηση του ταμείου της Ρόδου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις  05 -07-2017 με αρ. πρωτ. 

16/52487/05-07-2017 (το υπ’ αρ. 362/05-07-2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου) που μας βεβαιώνουν την 

γνησιότητα των εγγυητικών, οπότε σήμερα   07 /07/2017 η επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό της. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ 

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ    

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6.731,78€ 36% 

2 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  8.625,09€ 18% 

3 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ 9.045,82€ 14% 

4  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
10.202,85

€ 
3% 
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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 με αρ. πρωτ.: 16/53483/07-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, δια 

της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Την με αριθ. 127/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 1
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ», 

 Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία 

«ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 

36% και ποσό προσφοράς 6.731,78 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και 

ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  36%. 

 

 

ΘΕΜΑ 18o  
                                       

                                             Απόφ. Αρ. 421/2017 (Α.Δ.Α: 70ΡΓΩ1Ρ-3ΩΨ) 

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/52961/06-07-2017) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών, με πρωτ.: 16/52961/06-07-2017, δια της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό της επιτροπής του 

διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ » 

 Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ», 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 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ : 58,00% 

 

και ποσό προσφοράς 5.080,65 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 58,00%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 3.742,54 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 673,66 

Σύνολο Ι : 4.416,20 

Απρόβλεπτα 15% : 662,43 

Αναθεώρηση : 2,02 

Σύνολο ΙΙ : 5.080,65 
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 Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την ανάθεση 

της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία ««ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του Ν. 4412/2016». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 

1
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

    Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  ‘’προσφορά με επί μέρους 

ποσοστά έκπτωσης’’ ( ν. 4412/2016 (Α’ 147) ) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο: 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ 

ΡΟΔΟΥ» Προϋπ: 15.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 

   Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Δευτέρα  3  του μηνός 

Ιουλίου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/46635/19-06-2017 , ΑΔΑ: 

ΨΘΤΦΩ1Ρ-830, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ως Πρόεδρος υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου  

2) Κυρκούση Σουλτάνα , Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος  

3) Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου  

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα 

με την Υπ’ Αριθμ. 83/3-5-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι όροι 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 128/ 24-03-2017 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: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ», Προϋπ: 15.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 

και προβήκαμε στη διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

    Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι παρακάτω 

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

οριζόμενα του Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης:  

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καθ' ενός 

διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως, στον οποίο 

περιέχονται  φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος-κλειστός φάκελος Οικονομικής 

Προσφοράς.  

     Μετά την ταχθείσα από τη διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη διακοπή 

προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, o πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών, έπειτα από 

προειδοποίηση ολίγων λεπτών. 

     Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου και 

διαπίστωσε ότι είχαν καταθέσει προσφορές οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι, ταξινομημένοι κατά ώρα 

κατάθεσης η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  προσφοράς κατά 

σειρά επιδόσεως, μονοέγραψε και τοποθέτησε τον αύξοντα αριθμό επίδοσης στους φακέλους 

δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. Έπειτα ανοίχθηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών σύμφωνα με 

την σειρά προσέλευσης και καταγράφηκαν η επωνυμία του φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εκπρόσωπος 

καθώς και ο αριθμός, το ίδρυμα και το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.   
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Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονοέγραψε σε κάθε σελίδα, 

ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και αφού προέβηκε στις απαραίτητες 

διορθώσεις καταχώρησε όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε πίνακα 

οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό. 

      Στη συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 

των  ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα 

αθροίσματα , τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας. 

Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Η 

επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

οικονομικών προσφορών. 

Στη συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 

έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και την εγκυρότητα της εγγυητικής 

επιστολής (15.2 της διακήρυξης), σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Στο σημείο αυτό όλες οι προσφορές των οικονομικών φορέων έγιναν δεκτές. 

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά του   

«ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 58%  και ποσό 

προσφοράς 4.416,20 € για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση 

έκπτωση  58,00 %. 

 Με το υπ’αρ. 16/51484/03-07-2017 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το αρμόδιο 

γραφείο ΕΤΑΑ /ΤΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των 

συμμετεχόντων.   

 Η απάντηση του ταμείου της Ρόδου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις  04 -7-2017 με αρ. πρωτ. 

16/51805/04-07-2017 (το υπ’ αρ. 352/04-07-2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου) που μας βεβαιώνουν την 

γνησιότητα των εγγυητικών, οπότε σήμερα 0  /07/2017 η επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό της. 

 

(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.: 16/52961/06-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, δια 

της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Την με αριθ. 128/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 1
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ», 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 58%  και ποσό προσφοράς 4.416,20 € για 

εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  58,00 %. 
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ΘΕΜΑ 19o  
                                       

                                            Απόφ. Αρ. 422/2017 (Α.Δ.Α: 66ΕΝΩ1Ρ-47Γ)
 

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων  με αρ. πρωτ. 2/52307/05-07-2017) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 

Μνημείων, με πρωτ.: 2/52307/05-07-2017, δια της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό της επιτροπής του 

διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 

        Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ», σύμφωνα με τον Ν.4412//2016 από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η 

εταιρία «ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.» με ποσοστό έκπτωσης 63,489 % :  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ :  

  

και ποσό προσφοράς 89.613,14(χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 63,489 % Το παραπάνω ποσό αναλύεται 

ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών : 75.943,34 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 13.669,80 

Σύνολο Ι : 89.613,14 

Απρόβλεπτα 15% : 13.441,97 

Σύνολο ΙΙ : 103.051,11 

 

 Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την ανάθεση 

της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα 

του Ν. 4412/2016». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 

1
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

      Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  “προσφορά με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης” ( Ν. 4412/2016  ) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο: «ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», Προϋπ: 350.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α). 

   Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, σήμερα Πέμπτη 29 του μηνός 

Ιουνίου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ.,(σύμφωνα με την υπ’αρ. 2/25258/05-04-2017 , ΑΔΑ: 7Χ1ΜΩ1Ρ-

Γ4Γ, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1 Παρασκευοπούλου Άννα,ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ως Πρόεδρος 

2 Χατζηϊωάννου Αντώνης,ΤΕ Πολιτικών  Μηχανικών  ως Μέλος  

3 Κιαουρτζής Εμμανουήλ,ΤΕ Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών, ως Μέλος  

αποτελούντες το ετήσιο όργανο διεξαγωγής δημοπρασιών  της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης Δήμου Ρόδου 

(σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 29/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου), συνήλθαμε στα 

γραφεία της της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου (Ιπποτών 4 ), για την 

ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», Προϋπ: 350.00,00 € (με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α), του οποίου έργου  οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 138/ 2017 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής, και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

    Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο, κατεγράφησαν: όσοι φάκελοι 
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διαγωνιζόμενων  είχαν πρωτοκολληθεί τις προηγούμενες ημέρες, όσοι   προσήλθαν κατά σειρά προσκομίζοντας 

στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4412/2016 και της 

Διακήρυξης, όπως παρακάτω:  

   

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1 ΚΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 

2 Ε&Α ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΊΡΗ Ο.Ε. 

3 ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

4 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 

5 
ERGON DEVELOPMENT-  ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ 

 

6 
  ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε. Ε.  

 

7 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

8 VAST-MAKE  I.K.E 

9 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

10 .ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

11 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

12 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΩΔ. Ο.Ε. 

και παρέδωσαν τον φάκελο προσφοράς συνοδευόμενο από αίτηση υποβολής προσφοράς,  πάνω στον οποίο 

ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως και  στον οποίο περιέχονται  φάκελος 

δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος-κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.  

      Μετά την ταχθείσα από την διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη διακοπή 

προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, ο πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών, έπειτα από 

προειδοποίηση ολίγων λεπτών. 

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου και 

διαπίστωσε ότι είχαν καταθέσει ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) προσφορές οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι, 

ταξινομημένοι κατά ώρα κατάθεσης η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο του Δήμου 

Ρόδου: 

 

13 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
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14 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

15 ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

16 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ  O.E 

17 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

18 
P & C DEVELOPMENT S.A. 

 

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε, η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  προσφοράς κατά σειρά επιδόσεως, 

μονοέγραψε και τοποθέτησε τον αύξοντα αριθμό επίδοσης στους φακέλους δικαιολογητικών και 

οικονομικής προσφοράς. Έπειτα ανοίχθηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών σύμφωνα με την σειρά 

προσέλευσης και καταγράφηκαν η επωνυμία του φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εκπρόσωπος καθώς 

και ο αριθμός, το ίδρυμα και το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.   

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονοέγραψε σε κάθε σελίδα, 

ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και  καταχώρησε όλες τις υποβληθείσες 

οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε πίνακα, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του πρακτικού. 

      Στην συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του Έντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 

των  ποσοστών έκπτωσης , η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα 

αθροίσματα , τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας. Οι προσφορές 

ήταν όλες ομαλές. 

Μετά η  επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας, έλεγξε για 

κάθε διαγωνιζόμενο την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ.  

       Κατόπιν η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση και προέβη στη διαβίβαση στοιχείων των εγγυητικών 

επιστολών που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 17/21-9-2010 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, στους φορείς έκδοσής τους για έλεγχο της γνησιότητάς 

τους. Με το υπ’αρ. 2/50431/29-06-2017  έγγραφα της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού  ζητήθηκε από 

το αρμόδια γραφεία ΕΤΑΑ /ΤΜΕΔΕ Ρόδου, ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής 

των διαγωνιζομένων. Για τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής οι οποίες εκδόθηκαν από ΤΜΕΔΕ Αθήνας, 

χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από το www.tsmede.gr ώστε να επαληθευτεί η 

εγκυρότητα τους.   

Η απάντηση του ταμείου της Ρόδου  μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις30-06-2017 (το υπ’αρ. 350/30-06-

2017 έγγραφό τους), ενώ χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική υπηρεσίας επαληθεύσαμε στις 29-06-2017 τις 

εγγυητικές επιστολές που είχαν εκδοθεί στην Αθήνα .  

    Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της  

εργοληπτικής επιχείρησης « ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 63% , ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 63%, ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 63%, 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 63%, ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 64% και ποσό προσφοράς 89.613,14 ευρώ 

για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  63,489 %. 

Η Επιτροπή συνέταξε και υπόγραψε το παρόν πρακτικό όπως φαίνεται παρακάτω : 

 

 

 

 

 

http://www.tsmede.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ

Ο ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Αρ. 

Ταυτότητας 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Εγγύηση 

Συμμετοχής 

5.645,00 € 

ΛΗΞΗ  (28-04-

2018) 

ΤΕΥΔ 

(ΥΠΕΥ

Θ, 

ΔΗΛΩΣ

Η) 

Βεβαίωσ

η ΜΕΕΠ 

(Α2 τάξη 

και άνω 

ΟΙΚΟΔ

ΟΜΙΚΑ 

ΕΜ 

Μέση 

Έκπτωσ

η 

1 
ΚΑΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 

 ΑΠ 2/47653/21-6-2017 
1725782    

26-4-2017 
ΝΑΙ 29848 49,21% 

2 
Ε&Α 

ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΊΡΗ 

Ο.Ε. 

 ΑΠ 2/49423/27-6-2017 
1725662   

24-4-2017 
ΝΑΙ 28012 60,05% 

3 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ  

ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

 

 
ΑΠ 2/49533/27-6-2017 

1728430  

   9-06-2017 
ΝΑΙ 23989 60,19% 

4 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.  ΑΠ 2/49902/28-6-2017 
61213         

9-06-2017 
ΝΑΙ 30458 52,63% 

5 

ERGON 

DEVELOPMENT- 

ΕΡΓΟΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΙΚΕ 

 

ΑΗ446878 
ΑΝΤΡΕΑΣ 

ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ 

61223       

09-06-2017 
ΝΑΙ 29805 47,07% 

6 
 

ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε. Ε. 

ΑΖ453182 ΡΕΙΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ 
61276       

21-06-2017 
ΝΑΙ 23505 41% 

7 

 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

ΑΗ955212 
ΛΥΡΙΣΤΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

61262        

20-06-2017 
ΝΑΙ 18780 54,350% 

8 
 

VAST-MAKE  I.K.E. 

 

ΑΖ945064 ΣΙΜΩΝ ΦΟΙΤΟΣ 
61245       

14-06-2017 
ΝΑΙ 29855 54,843% 

 

9 
ΜΠΟΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΖ945813 ΜΠΟΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

61259       

19-06-2017 
ΝΑΙ 25975 63,489% 

 

10 

 

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΖ947217 

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

60954           

26-04-2017 
ΝΑΙ 28786 34,03% 

11 
ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΑΑ802498 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΚΡΗΣ  

61266           

21-06-2017 
ΝΑΙ 19043 24,00% 

 

12 

ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ 

ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ 

ΘΕΩΔ. Ο.Ε. 

ΑΒ52830 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

60891          

19-04-2017 
ΝΑΙ 20196 30,13% 

 

13 

 

ΛΕΡΙΑΣ 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

 
ΑΠ 2/50150/29-06-2017 

 

ΩΡΑ 9.05 

61304          

28-06-2017 
ΝΑΙ 15651 49,74% 

 

14 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
 

ΑΠ 2/50174/29-06-2017 

ΩΡΑ 9.27 

61227          

09-06-2017 
ΝΑΙ 25192 53,801% 

15 
ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε. 
 

ΑΠ 2/50191/29-06-2017 

ΩΡΑ 9.40 

1729185      

20-06-2017 
ΝΑΙ 20363 48% 
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16 

ΚΑΚΝΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-

ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ  

O.E. 

 
ΑΠ 2/50200/29-06-2017 

ΩΡΑ 9.45 

61288          

26-06-2017 
ΝΑΙ 27447 48,66% 

17 
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

 
ΑΠ 2/50204/29-06-2017 

ΩΡΑ 9.50 

61267          

21-06-2017 
ΝΑΙ 24016 51,354% 

18 

P & C 

DEVELOPMENT 

S.A. 

 

 
ΑΠ 2/50205/29-06-2017 

ΩΡΑ 9.54 

1729567       

23-06-2017 
ΝΑΙ 19172 56,248% 

 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ 

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
 

ΜΕΣΗ    ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

Α/Α 

Μειοδοσίας 

Α/Α 

προσέλευσης 

63,489% 
ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
1 9 

60,19% 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

 
2 3 

60,05% 
Ε&Α ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΊΡΗ Ο.Ε. 

 
3 2 

56,248% 
P & C DEVELOPMENT S.A. 

 
4 18 

54,843% 
 VAST-MAKE  I.K.E. 

 
5 8 

54,350% 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

 
6 7 

53,801% 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

 
7 8 

52,63% 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 

 
8 4 

51,354% 
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

 
9 17 

49,743% 
ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 
      10 13 

49,215% 
ΚΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 

 
       11 1 

48,664% 
ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ  O.E 

 
      12 16 

48,00% 
ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 
      13 15 

47,07% 
ERGON DEVELOPMENT-ΕΡΓΟΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ 

 

      14 5 

41,00% 
 ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε. Ε.  

 
      15 6 

34,032% 
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

 
      16       10 

30,135% 
ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΩΔ. Ο.Ε. 

 
      17       12 

24,00% 
ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

 
      18       11 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/52307/05-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, δια 

της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Την με αριθ. 138/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 1
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εργοληπτικής επιχείρησης « 

ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 63%, 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 63%, ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 63%, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 63%, 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 64% και ποσό προσφοράς 89.613,14 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  

απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  63,489 %. 

 

 

ΘΕΜΑ 20o  
                                       

                                             Απόφ. Αρ. 423/2017 (Α.Δ.Α: 6ΝΘΣΩ1Ρ-ΞΓΧ) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης θέσεων 

περιπτέρων και κατακύρωση αποτελέσματος. 

(Εισήγηση Δ/νσης Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας τμήματος Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών 

δραστηριοτήτων με αρ. πρωτ. 2/53823/10-07-2017) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Εμπορίου Ενέργειας & 

Βιομηχανίας Δήμου Ρόδου, με πρωτ.: 5/53823/10-07-2017, δια της οποίας κοινοποιούνται τα πρακτικα της 

επιτροπής του διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

«Θέμα: Κατακύρωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων με 

δημοπρασία. 

Σχετ.: 1. Η παρ.8, του  άρθρου 5, του Π.Δ. 270/1981.  

           2. Η παρ.1ε, του άρθρου72, του Ν.3852/2010).  

 

 Σύμφωνα με τα πρακτικά της επιτροπής δημοπρασίας (φωτοαντίγραφα των οποίων σας διαβιβάζονται 

συνημμένα) εκμίσθωσης δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων που διενεργήθηκε την 5
η
 Ιουλίου 2017 

προέκυψαν τα κατωτέρω: 

 

Α/Α ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ 
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 οδός Αττάλειας-Ρόδος, ΑΓΟΝΟ -------- 

2 πλατεία Αγ. Όρους-οδός Καβάλας-Ρόδος, ΑΓΟΝΟ -------- 

3 

 

οδός Κωνσταντινουπόλεως στο ύψος της 

οδού Άμστερνταμ-Ρόδος, 

 

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

του ΙΩΑΝΝΗ 
500,00€ 

4 

συμβολή των οδών Αθηνών και 

Νοσοκόμων-Ρόδος, 

 

ΑΓΟΝΟ -------- 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000025956_N0000000191_S0000002231
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051513
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5 

 

οδός Ηλία Βενέζη-Ρόδος, 

 

ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
500,00€ 

6 

 

οδός Στρατή Μυριβήλη-Ρόδος, 

 

ΑΓΟΝΟ -------- 

7 

 

οδός Άγγελου Σικελιανού-Ρόδος, 

 

ΑΓΟΝΟ -------- 

8 

 

πλατεία Αιγαίου-Ρόδος, 

 

ΑΓΟΝΟ -------- 

9 

επί της οδού Ίωνος Δραγούμη & Γρίβα-

Ρόδος, 

 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΑ 

Α.Ε. 

550,00€ 

10 
πλατεία Απολλώνων-Δημ. Κοιν. 

Απολλώνων 
ΑΓΟΝΟ -------- 

 

Παρακαλούμε για τις κατά αρμοδιότητα ενέργειες σας, σύμφωνα με τα ανωτέρω (1) και (2) σχετικά». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Δ/νσης Εμπορείου & Βιομηχανίας κ. Πόκκια Γεωργίου) 

 

Πρακτικό 1
ο
 Επιτροπής δημοπρασίας  

για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης  

θέσης περιπτέρου 

 Στην Ρόδο, σήμερα την 5
η
 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ρόδου (κεντρικό κτίριο Δήμου Ρόδου), η επιτροπή για 

την διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την εκμίσθωση, μίσθωση, 

εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 157/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τη δημοπρασία για την εκμίσθωση του 

δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων σύμφωνα με την αριθμό 1790/2017 απόφαση Δημάρχου.  

 Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Διακοσταματίου Σάββας 

διαπίστωσε ότι, επί συνόλου τεσσάρων (4) μελών, βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), ήτοι: 

1) Διακοσταματίου Σάββας 

2) Δράκος Στέφανος 

3) Κορωναίος Ιωάννης 

4) Σταυρής Μιχαήλ 

Ανατέθηκαν χρέη γραμματέα της Επιτροπής στον υπάλληλο Παπαδόπουλο Ευθύμη. Αμέσως μετά 

κηρύχτηκε η έναρξη της διαδικασίας και ζητήθηκε από τους παραβρισκόμενους που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στην διαδικασία να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη 

ανά θέση προς δημοπράτηση. Διενεργήθηκε ο απαιτούμενος έλεγχος των δικαιολογητικών ανά θέση. 

Απορρίπτει από την συνέχεια της διαδικασίας τους παρακάτω αναφερόμενους για τους λόγους που 

αναφέρονται παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

  

Συνεχίσθηκε η διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας κατά θέση όπως παρακάτω:   

ΟΔΟΣ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ, ΡΟΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 350,00€/ανά μήνα Χ 12 μήνες = 4.200,00€ ετήσιο μίσθωμα 
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Ονοματεπώνυμο πλειοδότη 

κατά σειρά εκφωνήσεως 

Ποσό 

προσφοράς 

(ενοίκιο 

ανά μήνα) 

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη 

κατά σειρά εκφωνήσεως 

Ποσό προσφοράς 

(ενοίκιο ανά μήνα) 

ΑΓΟΝΟ    

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής και το αποτέλεσμα θα 

εγκριθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ε του 

Ν.3852/10 και του άρθρου 5 παρ.8 του ΠΔ 270/81. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του πλειοδότη, του εγγυητή και της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Πρακτικό 2
ο
 Επιτροπής δημοπρασίας  

για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης  

θέσης περιπτέρου 

 Στην Ρόδο, σήμερα την 5
η
 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ρόδου (κεντρικό κτίριο Δήμου Ρόδου), η επιτροπή για 

την διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την εκμίσθωση, μίσθωση, 

εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 157/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τη δημοπρασία για την εκμίσθωση του 

δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων σύμφωνα με την αριθμό 1790/2017 απόφαση Δημάρχου.  

 Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Διακοσταματίου Σάββας 

διαπίστωσε ότι, επί συνόλου τεσσάρων (4) μελών, βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), ήτοι: 

1) Διακοσταματίου Σάββας 

2) Δράκος Στέφανος 

3) Κορωναίος Ιωάννης 

4) Σταυρής Μιχαήλ 

Ανατέθηκαν χρέη γραμματέα της Επιτροπής στον υπάλληλο Παπαδόπουλο Ευθύμη. Αμέσως μετά 

κηρύχτηκε η έναρξη της διαδικασίας και ζητήθηκε από τους παραβρισκόμενους που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στην διαδικασία να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη 

ανά θέση προς δημοπράτηση. Διενεργήθηκε ο απαιτούμενος έλεγχος των δικαιολογητικών ανά θέση. 

Απορρίπτει από την συνέχεια της διαδικασίας τους παρακάτω αναφερόμενους για τους λόγους που 

αναφέρονται παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

  

Συνεχίσθηκε η διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας κατά θέση όπως παρακάτω:   

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ-ΟΔΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΡΟΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 300,00€/ανά μήνα Χ 12 μήνες = 3.600,00€ ετήσιο μίσθωμα 

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη 

κατά σειρά εκφωνήσεως 

Ποσό 

προσφοράς 

(ενοίκιο 

ανά μήνα) 

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη 

κατά σειρά εκφωνήσεως 

Ποσό προσφοράς 

(ενοίκιο ανά μήνα) 

ΑΓΟΝΟ    
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Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής και το αποτέλεσμα θα 

εγκριθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ε του 

Ν.3852/10 και του άρθρου 5 παρ.8 του ΠΔ 270/81. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του πλειοδότη, του εγγυητή και της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Πρακτικό 3
ο
 Επιτροπής δημοπρασίας  

για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης  

θέσης περιπτέρου 

 Στην Ρόδο, σήμερα την 5
η
 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ρόδου (κεντρικό κτίριο Δήμου Ρόδου), η επιτροπή για 

την διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την εκμίσθωση, μίσθωση, 

εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 157/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τη δημοπρασία για την εκμίσθωση του 

δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων σύμφωνα με την αριθμό 1790/2017 απόφαση Δημάρχου.  

 Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Διακοσταματίου Σάββας 

διαπίστωσε ότι, επί συνόλου τεσσάρων (4) μελών, βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), ήτοι: 

1) Διακοσταματίου Σάββας 

2) Δράκος Στέφανος 

3) Κορωναίος Ιωάννης 

4) Σταυρής Μιχαήλ 

Ανατέθηκαν χρέη γραμματέα της Επιτροπής στον υπάλληλο Παπαδόπουλο Ευθύμη. Αμέσως μετά 

κηρύχτηκε η έναρξη της διαδικασίας και ζητήθηκε από τους παραβρισκόμενους που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στην διαδικασία να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη 

ανά θέση προς δημοπράτηση. Διενεργήθηκε ο απαιτούμενος έλεγχος των δικαιολογητικών ανά θέση. 

Απορρίπτει από την συνέχεια της διαδικασίας τους παρακάτω αναφερόμενους για τους λόγους που 

αναφέρονται παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

  

Συνεχίσθηκε η διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας κατά θέση όπως παρακάτω:   

ΟΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (στο ύψος της οδού Αμστερνταμ), ΡΟΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 500,00€/ανά μήνα Χ 12 μήνες = 6.000,00€ ετήσιο μίσθωμα 
 

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη 

κατά σειρά εκφωνήσεως 

Ποσό προσφοράς 

(ενοίκιο ανά μήνα) 

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη 

κατά σειρά εκφωνήσεως 

Ποσό προσφοράς 

(ενοίκιο ανά μήνα) 

ΜΑΡΚΑΚΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
500,00 

  

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής και το αποτέλεσμα θα 

εγκριθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ε του 

Ν.3852/10 και του άρθρου 5 παρ.8 του ΠΔ 270/81. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του πλειοδότη, του εγγυητή και της επιτροπής διαγωνισμού) 
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      Πρακτικό 4
ο
 Επιτροπής δημοπρασίας  

για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης  

θέσης περιπτέρου 

 

Στην Ρόδο, σήμερα την 5
η
 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ρόδου (κεντρικό κτίριο Δήμου Ρόδου), η επιτροπή για 

την διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την εκμίσθωση, μίσθωση, 

εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 157/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τη δημοπρασία για την εκμίσθωση του 

δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων σύμφωνα με την αριθμό 1790/2017 απόφαση Δημάρχου.  

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Διακοσταματίου Σάββας 

διαπίστωσε ότι, επί συνόλου τεσσάρων (4) μελών, βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), ήτοι: 

1) Διακοσταματίου Σάββας 

2) Δράκος Στέφανος 

3) Κορωναίος Ιωάννης 

4) Σταυρής Μιχαήλ 

Ανατέθηκαν χρέη γραμματέα της Επιτροπής στον υπάλληλο Παπαδόπουλο Ευθύμη. Αμέσως μετά 

κηρύχτηκε η έναρξη της διαδικασίας και ζητήθηκε από τους παραβρισκόμενους που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στην διαδικασία να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη 

ανά θέση προς δημοπράτηση. Διενεργήθηκε ο απαιτούμενος έλεγχος των δικαιολογητικών ανά θέση. 

Απορρίπτει από την συνέχεια της διαδικασίας τους παρακάτω αναφερόμενους για τους λόγους που 

αναφέρονται παρακάτω: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

  

Συνεχίσθηκε η διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας κατά θέση όπως παρακάτω:   

ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, ΡΟΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 350,00€/ανά μήνα Χ 12 μήνες = 4.200,00€ ετήσιο μίσθωμα 

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη κατά 

σειρά εκφωνήσεως 

Ποσό 

προσφοράς 

(ενοίκιο ανά 

μήνα) 

Ονοματεπώνυμο 

πλειοδότη κατά σειρά 

εκφωνήσεως 

Ποσό 

προσφοράς 

(ενοίκιο 

ανά μήνα) 

ΑΓΟΝΟ    

 

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής και το 

αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 

παρ.1ε του Ν.3852/10 και του άρθρου 5 παρ.8 του ΠΔ 270/81. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του πλειοδότη, του εγγυητή και της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Πρακτικό 5
ο
 Επιτροπής δημοπρασίας  

για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης  

θέσης περιπτέρου 

 Στην Ρόδο, σήμερα την 5
η
 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ρόδου (κεντρικό κτίριο Δήμου Ρόδου), η επιτροπή για 

την διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την εκμίσθωση, μίσθωση, 

εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 157/2017 
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απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τη δημοπρασία για την εκμίσθωση του 

δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων σύμφωνα με την αριθμό 1790/2017 απόφαση Δημάρχου.  

 Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Διακοσταματίου Σάββας 

διαπίστωσε ότι, επί συνόλου τεσσάρων (4) μελών, βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), ήτοι: 

1) Διακοσταματίου Σάββας 

2) Δράκος Στέφανος 

3) Κορωναίος Ιωάννης 

4) Σταυρής Μιχαήλ 

Ανατέθηκαν χρέη γραμματέα της Επιτροπής στον υπάλληλο Παπαδόπουλο Ευθύμη. Αμέσως μετά 

κηρύχτηκε η έναρξη της διαδικασίας και ζητήθηκε από τους παραβρισκόμενους που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στην διαδικασία να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη 

ανά θέση προς δημοπράτηση. Διενεργήθηκε ο απαιτούμενος έλεγχος των δικαιολογητικών ανά θέση. 

Απορρίπτει από την συνέχεια της διαδικασίας τους παρακάτω αναφερόμενους για τους λόγους που 

αναφέρονται παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

  

Συνεχίσθηκε η διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας κατά θέση όπως παρακάτω:   

ΟΔΟΣ ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ, ΡΟΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 500,00€/ανά μήνα Χ 12 μήνες = 6.000,00€ ετήσιο μίσθωμα 

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη 

κατά σειρά εκφωνήσεως 

Ποσό 

προσφοράς 

(ενοίκιο 

ανά μήνα) 

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη 

κατά σειρά εκφωνήσεως 

Ποσό προσφοράς 

(ενοίκιο ανά 

μήνα) 

ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 500,00   

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής και το αποτέλεσμα θα 

εγκριθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ε του 

Ν.3852/10 και του άρθρου 5 παρ.8 του ΠΔ 270/81. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του πλειοδότη, του εγγυητή και της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Πρακτικό 6
ο
 Επιτροπής δημοπρασίας  

για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης  

θέσης περιπτέρου 

 Στην Ρόδο, σήμερα την 5
η
 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ρόδου (κεντρικό κτίριο Δήμου Ρόδου), η επιτροπή για 

την διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την εκμίσθωση, μίσθωση, 

εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 157/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τη δημοπρασία για την εκμίσθωση του 

δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων σύμφωνα με την αριθμό 1790/2017 απόφαση Δημάρχου.  

 Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Διακοσταματίου Σάββας 

διαπίστωσε ότι, επί συνόλου τεσσάρων (4) μελών, βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), ήτοι: 

1) Διακοσταματίου Σάββας 

2) Δράκος Στέφανος 
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3) Κορωναίος Ιωάννης 

4) Σταυρής Μιχαήλ 

Ανατέθηκαν χρέη γραμματέα της Επιτροπής στον υπάλληλο Παπαδόπουλο Ευθύμη. Αμέσως μετά 

κηρύχτηκε η έναρξη της διαδικασίας και ζητήθηκε από τους παραβρισκόμενους που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στην διαδικασία να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη 

ανά θέση προς δημοπράτηση. Διενεργήθηκε ο απαιτούμενος έλεγχος των δικαιολογητικών ανά θέση. 

Απορρίπτει από την συνέχεια της διαδικασίας τους παρακάτω αναφερόμενους για τους λόγους που 

αναφέρονται παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

  

Συνεχίσθηκε η διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας κατά θέση όπως παρακάτω:   

 

ΟΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ, ΡΟΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 300,00€/ανά μήνα Χ 12 μήνες = 3.600,00€ ετήσιο μίσθωμα 

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη 

κατά σειρά εκφωνήσεως 

Ποσό 

προσφοράς 

(ενοίκιο 

ανά μήνα) 

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη 

κατά σειρά εκφωνήσεως 

Ποσό προσφοράς 

(ενοίκιο ανά μήνα) 

ΑΓΟΝΟ    

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής και το αποτέλεσμα θα 

εγκριθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ε του 

Ν.3852/10 και του άρθρου 5 παρ.8 του ΠΔ 270/81. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του πλειοδότη, του εγγυητή και της επιτροπής διαγωνισμού) 

Πρακτικό 7
ο
 Επιτροπής δημοπρασίας  

για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης  

θέσης περιπτέρου 

Στην Ρόδο, σήμερα την 5
η
 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ρόδου (κεντρικό κτίριο Δήμου Ρόδου), η επιτροπή για 

την διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την εκμίσθωση, μίσθωση, 

εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 157/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τη δημοπρασία για την εκμίσθωση του 

δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων σύμφωνα με την αριθμό 1790/2017 απόφαση Δημάρχου.  

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Διακοσταματίου Σάββας 

διαπίστωσε ότι, επί συνόλου τεσσάρων (4) μελών, βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), ήτοι: 

1) Διακοσταματίου Σάββας 

2) Δράκος Στέφανος 

3) Κορωναίος Ιωάννης 

4) Σταυρής Μιχαήλ 

 Ανατέθηκαν χρέη γραμματέα της Επιτροπής στον υπάλληλο Παπαδόπουλο Ευθύμη. Αμέσως μετά 

κηρύχτηκε η έναρξη της διαδικασίας και ζητήθηκε από τους παραβρισκόμενους που επιθυμούν να 
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συμμετέχουν στην διαδικασία να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη 

ανά θέση προς δημοπράτηση. Διενεργήθηκε ο απαιτούμενος έλεγχος των δικαιολογητικών ανά θέση. 

Απορρίπτει από την συνέχεια της διαδικασίας τους παρακάτω αναφερόμενους για τους λόγους που 

αναφέρονται παρακάτω: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

  

Συνεχίσθηκε η διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας κατά θέση όπως παρακάτω:   

ΟΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, ΡΟΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 500,00€/ανά μήνα Χ 12 μήνες = 6.000,00€ ετήσιο μίσθωμα 

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη κατά 

σειρά εκφωνήσεως 

Ποσό 

προσφοράς 

(ενοίκιο ανά 

μήνα) 

Ονοματεπώνυμο 

πλειοδότη κατά σειρά 

εκφωνήσεως 

Ποσό προσφοράς 

(ενοίκιο ανά μήνα) 

ΑΓΟΝΟ    

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής και το 

αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 

παρ.1ε του Ν.3852/10 και του άρθρου 5 παρ.8 του ΠΔ 270/81. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του πλειοδότη, του εγγυητή και της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Πρακτικό 8
ο
 Επιτροπής δημοπρασίας  

για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης  

θέσης περιπτέρου 

 Στην Ρόδο, σήμερα την 5
η
 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ρόδου (κεντρικό κτίριο Δήμου Ρόδου), η επιτροπή για 

την διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την εκμίσθωση, μίσθωση, 

εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 157/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τη δημοπρασία για την εκμίσθωση του 

δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων σύμφωνα με την αριθμό 1790/2017 απόφαση Δημάρχου.  

 Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Διακοσταματίου Σάββας 

διαπίστωσε ότι, επί συνόλου τεσσάρων (4) μελών, βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), ήτοι: 

1) Διακοσταματίου Σάββας 

2) Δράκος Στέφανος 

3) Κορωναίος Ιωάννης 

4) Σταυρής Μιχαήλ 

Ανατέθηκαν χρέη γραμματέα της Επιτροπής στον υπάλληλο Παπαδόπουλο Ευθύμη. Αμέσως μετά 

κηρύχτηκε η έναρξη της διαδικασίας και ζητήθηκε από τους παραβρισκόμενους που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στην διαδικασία να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη 

ανά θέση προς δημοπράτηση. Διενεργήθηκε ο απαιτούμενος έλεγχος των δικαιολογητικών ανά θέση. 

Απορρίπτει από την συνέχεια της διαδικασίας τους παρακάτω αναφερόμενους για τους λόγους που 

αναφέρονται παρακάτω: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

  

Συνεχίσθηκε η διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας κατά θέση όπως παρακάτω:   

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΡΟΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 500,00€/ανά μήνα Χ 12 μήνες = 6.000,00€ ετήσιο μίσθωμα 

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη 

κατά σειρά εκφωνήσεως 

Ποσό 

προσφοράς 

(ενοίκιο 

ανά μήνα) 

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη 

κατά σειρά εκφωνήσεως 

Ποσό προσφοράς 

(ενοίκιο ανά μήνα) 

ΑΓΟΝΟ    

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής και το αποτέλεσμα θα 

εγκριθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ε του 

Ν.3852/10 και του άρθρου 5 παρ.8 του ΠΔ 270/81. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του πλειοδότη, του εγγυητή και της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Πρακτικό 9
ο
 Επιτροπής δημοπρασίας  

για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης  

θέσης περιπτέρου 

 Στην Ρόδο, σήμερα την 5
η
 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ρόδου (κεντρικό κτίριο Δήμου Ρόδου), η επιτροπή για 

την διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την εκμίσθωση, μίσθωση, 

εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 157/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τη δημοπρασία για την εκμίσθωση του 

δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων σύμφωνα με την αριθμό 1790/2017 απόφαση Δημάρχου.  

 Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Διακοσταματίου Σάββας 

διαπίστωσε ότι, επί συνόλου τεσσάρων (4) μελών, βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), ήτοι: 

1) Διακοσταματίου Σάββας 

2) Δράκος Στέφανος 

3) Κορωναίος Ιωάννης 

4) Σταυρής Μιχαήλ 

Ανατέθηκαν χρέη γραμματέα της Επιτροπής στον υπάλληλο Παπαδόπουλο Ευθύμη. Αμέσως μετά 

κηρύχτηκε η έναρξη της διαδικασίας και ζητήθηκε από τους παραβρισκόμενους που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στην διαδικασία να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη 

ανά θέση προς δημοπράτηση. Διενεργήθηκε ο απαιτούμενος έλεγχος των δικαιολογητικών ανά θέση. 

Απορρίπτει από την συνέχεια της διαδικασίας τους παρακάτω αναφερόμενους για τους λόγους που 

αναφέρονται παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

  

Συνεχίσθηκε η διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας κατά θέση όπως παρακάτω:   

ΟΔΟΣ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΚΑΙ ΓΡΙΒΑ, ΡΟΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 550,00€/ανά μήνα Χ 12 μήνες = 6.600,00€ ετήσιο μίσθωμα 
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Ονοματεπώνυμο πλειοδότη 

κατά σειρά εκφωνήσεως 

Ποσό 

προσφοράς 

(ενοίκιο 

ανά μήνα) 

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη 

κατά σειρά εκφωνήσεως 

Ποσό προσφοράς 

(ενοίκιο ανά μήνα) 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΠΕΡΙΑ 

Α.Ε. 

550,00 

  

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής και το αποτέλεσμα θα 

εγκριθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ε του 

Ν.3852/10 και του άρθρου 5 παρ.8 του ΠΔ 270/81. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του πλειοδότη, του εγγυητή και της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Πρακτικό 10
ο
 Επιτροπής δημοπρασίας  

για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης  

θέσης περιπτέρου 

 Στην Ρόδο, σήμερα την 5
η
 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ρόδου (κεντρικό κτίριο Δήμου Ρόδου), η επιτροπή για 

την διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την εκμίσθωση, μίσθωση, 

εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 157/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τη δημοπρασία για την εκμίσθωση του 

δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων σύμφωνα με την αριθμό 1790/2017 απόφαση Δημάρχου.  

 Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Διακοσταματίου Σάββας 

διαπίστωσε ότι, επί συνόλου τεσσάρων (4) μελών, βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), ήτοι: 

1) Διακοσταματίου Σάββας 

2) Δράκος Στέφανος 

3) Κορωναίος Ιωάννης 

4) Σταυρής Μιχαήλ 

Ανατέθηκαν χρέη γραμματέα της Επιτροπής στον υπάλληλο Παπαδόπουλο Ευθύμη. Αμέσως μετά 

κηρύχτηκε η έναρξη της διαδικασίας και ζητήθηκε από τους παραβρισκόμενους που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στην διαδικασία να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη 

ανά θέση προς δημοπράτηση. Διενεργήθηκε ο απαιτούμενος έλεγχος των δικαιολογητικών ανά θέση. 

Απορρίπτει από την συνέχεια της διαδικασίας τους παρακάτω αναφερόμενους για τους λόγους που 

αναφέρονται παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

  

Συνεχίσθηκε η διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας κατά θέση όπως παρακάτω:   

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ, ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 250,00€/ανά μήνα Χ 12 μήνες = 3.000,00€ ετήσιο μίσθωμα 

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη 

κατά σειρά εκφωνήσεως 

Ποσό 

προσφοράς 

(ενοίκιο 

ανά μήνα) 

Ονοματεπώνυμο πλειοδότη 

κατά σειρά εκφωνήσεως 

Ποσό προσφοράς 

(ενοίκιο ανά μήνα) 

ΑΓΟΝΟ    
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Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής και το αποτέλεσμα θα 

εγκριθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ε του 

Ν.3852/10 και του άρθρου 5 παρ.8 του ΠΔ 270/81. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του πλειοδότη, του εγγυητή και 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.: 5/53823/06-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης Εμπορίου Ενέργειας & Βιομηχανίας, 

δια της οποίας κοινοποιούνται τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Την με αριθ. 328/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Τις διατάξεις της περίπτ. 3 της υποπαρ. στ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12 

όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθ. 76 του Ν. 4257/2014. 

 Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81). 

 Τον Ν.3852/2010. 

 Τον Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06). 

 Την υπ΄ αριθμ. 529/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό 

χρόνου παραχώρησης δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων. 

 Το Ν.Δ. 1044/1971(Α' 245) όπως αυτός ισχύει. 

 Τον Κανονισμό Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 

248/25-5-2015) 

 Το πρακτικό με αρ. πρωτ. 5/9124/28.01.2014 διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον προσδιορισμό 

των θέσεων που θα παραχωρηθούν με δημοπρασία 

 Την υπ’ αριθ. 512/2014 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου περί «Εκλογής μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής» 

 Την υπ’ αριθ. 532/2014 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Ορισμός Μελών στην Eπιτροπή Δημοπρασιών που 

αφορά στην εκποίηση ή την εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων του Δήμου Ρόδου και την 

αγορά ή μίσθωση εκ μέρους του Δήμου Ρόδου ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους» 

 Την απόφαση αριθμ. 755/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου περί έγκρισης κανονισμού 

κοινοχρήστων χώρων. 

 Το πρακτικό 2 της επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων του 

Δήμου Ρόδου με ημερομηνία 21.01.2016. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσια και τα 10 Πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την 

εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων  στο Δήμο Ρόδου. 

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού όπως παρακάτω: 

 

Α/Α ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ 
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 

 

οδός Αττάλειας-Ρόδος, 

 

ΑΓΟΝΟ -------- 

2 

 

πλατεία Αγ. Όρους-οδός Καβάλας-Ρόδος, 

 

ΑΓΟΝΟ -------- 

3 

 

οδός Κωνσταντινουπόλεως στο ύψος της 

οδού Άμστερνταμ-Ρόδος, 

 

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

του ΙΩΑΝΝΗ 
500,00€ 
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4 

 

συμβολή των οδών Αθηνών και 

Νοσοκόμων-Ρόδος, 

 

ΑΓΟΝΟ -------- 

5 

 

οδός Ηλία Βενέζη-Ρόδος, 

 

ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
500,00€ 

6 

 

οδός Στρατή Μυριβήλη-Ρόδος, 

 

ΑΓΟΝΟ -------- 

7 

 

οδός Άγγελου Σικελιανού-Ρόδος, 

 

ΑΓΟΝΟ -------- 

8 

 

πλατεία Αιγαίου-Ρόδος, 

 

ΑΓΟΝΟ -------- 

9 

επί της οδού Ίωνος Δραγούμη & Γρίβα-

Ρόδος, 

 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Ε. 

550,00€ 

10 
πλατεία Απολλώνων-Δημ. Κοιν. 

Απολλώνων 
ΑΓΟΝΟ -------- 

 
 

 

ΘΕΜΑ 21o  
                                       

                                                  Απόφ. Αρ. 424/2017 (Α.Δ.Α: ΩΩ1ΥΩ1Ρ-5ΛΒ) 

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 1.125,00€ για 

τις ανάγκες έκδοσης  15 νέων αδειών κυκλοφορίας  και  νέων πινακίδων δεκαπέντε οχημάτων του 

Δήμου Ρόδου  (Υπόλογος-υπάλληλος κ. Μπαρδακάς Τσαμπίκος). 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχ/των   με αρ. πρωτ. 2/54085/11-07-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού  & 

Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/54085/11-07-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής τελών  αδείας  

15  οχημάτων» 

Η Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου διαπίστωσε ότι είναι αναγκαίο να 

οριστεί υπόλογος για την πληρωμή τελών αδείας 15 οχημάτων, που θα καλύψουν το κόστος έκδοσης των 

νέων αδειών κυκλοφορίας και των νέων πινακίδων όπου χρειαστεί . Διακρίνουμε δε τις εξής περιπτώσεις :  

α) Για τα Τρία νέα απορριμματοφόρα ανακύκλωσης , που απέκτησε πρόσφατα ο Δήμος μας μετά από δωρεά 

της Ε.Ε.Α.Α. ΑΕ (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης) απαιτείται να εκδοθούν άδειες και 

πινακίδες κυκλοφορίας. Προς τούτο θα απαιτηθεί να καταβληθούν τέλη αδείας ύψους 3 Χ 75 € = 225 €  

β) Για τα 12 οχήματα , που πληρούν τις προϋποθέσεις για να μεταβιβαστούν από τους παλιούς 

Καποδιστριακούς Δήμους ή άλλα νομικά πρόσωπα στον νέο Δήμο Ρόδου θα απαιτηθεί να καταβληθούν 12 

Χ 75 € = 900 €. 

Οι μεταβιβάσεις αυτές είναι αναγκαίες, γιατί έτσι θα δοθεί η δυνατότητα να αποδεσμευθούν τα ΑΦΜ των 

παλιών Δήμων από τα εν λόγω οχήματα και τις τυχόν οφειλές τους (π.χ. τέλη κυκλοφορίας), έπρεπε δε να 

είχαν γίνει αμέσως με την συνένωση των Καποδιστριακών Δήμων. Οι εν λόγω μεταβιβάσεις αποτελούν ένα 

μικρό μέρος εκείνων που εκκρεμούν και θα ακολουθήσουν στο εγγύς μέλλον μόλις δημιουργηθούν οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις.   

Τα  ποσά  που θα απαιτηθούν θα βαρύνουν  τον Κ.Α.Ε.  00-6331.0001 (Λοιποί Φόροι και Τέλη).   

Είναι λοιπόν απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ο προβλεπόμενος μηχανισμός έκδοσης χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής του άρθρ. 32, παρ. 1 του ΒΔ 17-5/15-6-1959, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρ. 

172, Ν. 3463/2006 και άρθρ. 72, Ν. 3852/2010), στην οποία απόφασή της πρέπει να ορίζεται και η 

προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου από την 
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ημερομηνία της σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή και δέον να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα 

προ της λήξεως του οικονομικού έτους. 

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε, όπως ορίσετε τον μόνιμo υπάλληλο της Διεύθυνσής μας Μπαρδακά 

Τσαμπίκο  ως υπόλογο, ο οποίος  θα επιμεληθεί και θα διαχειριστεί το ποσό των 1.125 € προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και να αποδώσει λογαριασμό σύμφωνα με τα ισχύοντα στην σχετική 

νομοθεσία. Το θέμα της εισήγησης θεωρείται επείγον να συζητηθεί εκτός της ημερήσιας διάταξης επειδή τα 

τρία απορριμματοφόρα ήδη είναι για αρκετό καιρό  ανενεργά και επιβάλλεται να ενισχύσουν άμεσα το 

στόλο του Δήμου μας συμβάλλοντας και αυτά στο έργο της καθαριότητας , που ειδικά τους καλοκαιρινούς 

μήνες πρέπει να επιτελείται με την πρέπουσα συνέπεια. Επίσης και οι μεταβιβάσεις είναι επείγουσες γιατί 

εκκρεμούν εξαιτίας τους οι εκδόσεις των κατ’ εξαίρεση αδειών οδήγησης. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων κ. Μπαρδακά 

Τσαμπίκου)  

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/54085/11-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

και ορίζει τον κ. Μπαρδακά Τσαμπίκο, μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων, ως υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού χιλίων 

εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (1.125,00 €) σε βάρους του Κ.Α. 00-6331.0001 «Λοιποί φόροι τέλη», που θα 

εκδοθεί για την πληρωμή τελών αδείας 15 οχημάτων που θα καλύψουν το κόστος έκδοσης των νέων αδειών 

κυκλοφορίας και των νέων πινακίδων όπου χρειαστεί και αναλύονται ως εξής: 

α) Για τα Τρία νέα απορριμματοφόρα ανακύκλωσης, που απέκτησε πρόσφατα ο Δήμος μας μετά από δωρεά 

της Ε.Ε.Α.Α. ΑΕ (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης) απαιτείται να εκδοθούν άδειες και 

πινακίδες κυκλοφορίας. Προς τούτο θα απαιτηθεί να καταβληθούν τέλη αδείας ύψους 3 Χ 75 € = 225 €  

β) Για τα 12 οχήματα, που πληρούν τις προϋποθέσεις για να μεταβιβαστούν από τους παλιούς 

Καποδιστριακούς Δήμους ή άλλα νομικά πρόσωπα στον νέο Δήμο Ρόδου θα απαιτηθεί να καταβληθούν 12 

Χ 75 € = 900 €. 

 Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, από 

τoν ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο θα πρέπει να περαιωθεί έως και την 16η  Οκτωβρίου  2017. 

     Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

3/2017 (ΑΔΑ:7Η0ΧΩ1Ρ-ΗΥ1), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 00-6331.0001, που έχει 

επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο 

Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 

 
 

ΘΕΜΑ 1o εκτός ημερήσιας διάταξης  
                                              

 Απόφ. Αρ. 425/2017 (Α.Δ.Α: Ω9ΚΦΩ1Ρ-Ζ18) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 

έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές ενότητες της δυτικής πλευράς της νήσου Ρόδου που 

προκλήθηκαν από τις  θεομηνίες του 2013» ενδεικτικού προϋπολογισμού 337.900,00€ (με αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α.) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/55129/13-07-2017) 
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O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ΄αριθμ. 16/55129/13-7-2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου 

   Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου : 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 

ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ 2013» με προϋπολογισμό 337.900,00 

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

64-7333.0022  και πίστωση  # 337.900,00# ευρώ.   

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του έργου του θέματος. 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊσταμένου δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών ) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ζητάει από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.   

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 16/55129/13-7-2017 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών    

 Τα άρθρα 58, 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Την απόφαση 403/2017 (ΑΔΑ: ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων 

θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ 2013» με προϋπολογισμό 337.900,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που  είναι 

εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017 στον Κ.Α.: 64-7333.0022  και πίστωση  # 337.900,00# 

ευρώ,  ως κάτωθι: 

 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ   

xlv
Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ 

ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ 2013» 

Εκτιμώμενης αξίας 272.499,98 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.), 
 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 

και 

καλεί 
 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

κατασκευής του ως άνω έργου. 
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Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
xlvi

 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 1
ος

 ΟΡΟΦΟΣ 

Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241364609-612-610 

Telefax : 2241364695-2241364610 

E-mail : texnikes@rhodes.gr 

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

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

1.4 Προϊστάμενη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην ΡΟΔΟ, οδός ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 1
ος

 ΟΡΟΦΟΣ την ………….ημέρα 

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

 

 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Ν. Αιγαίου -

Περιφερειακής Ενότητας Δωδ/σου. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης 

του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο 

τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό 

διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

 

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για 

τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα : 

α) η με αρ.                                               προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
xlviii

 

β) η παρούσα διακήρυξη. 

γ)  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

Β/3698/16-11-2016) , 

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

 

ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ιβ) η τεχνική μελέτη, 

ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή  

επί όλων των ανωτέρω 

ιδ) ............................
xlix

 

 

2.2 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, 

που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την 

αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα 

γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την ……………………. 

. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και 

εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο 

δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή  αποστέλλει τα 

ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 

αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο
l
 
li
. 
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2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......
lii
οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 

με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις …/…/…
liii

 

 

Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς 

 

3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα 

αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: 

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 1
ος

 ΟΡΟΦΟΣ - ΡΟΔΟΣ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο 

πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο 

της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του 

διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για 

τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 

καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 

ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ….. 

για το έργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ 2013» 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ρόδου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
liv

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, η οποία 

αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή  

ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 

(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

 

3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 24.2 και 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί 

τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας . 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 

2. 

3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία 

υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας. 

3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,
lv

 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
.
 

3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη 

σύμβασης- Ενστάσεις 
 

Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  
 

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 

λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 

λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 

προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 

λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της 

παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και 

ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 

καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις 

προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

 

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του 

οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του 
lvi

, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής
lvii

 .Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως 

καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 

 

γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των 

δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η 

μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί 

μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό.  

 

δ) Στη συνέχεια
lviii

, 
lix

 η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 

αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. 

 

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη 

σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 

παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η 

ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών 

και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά 

μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, 

εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως 

στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και 

αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους. 

 

στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, 

επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 

αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.  
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ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε παράρτημά 

του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα 

της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση), και το 

υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει
lx

.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο επί 

αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 

 

η) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα 

αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 

ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  
 

4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 

σύμβασης 
 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 

υποβάλει εντός προθεσμίας,  15 ημερών,
lxi

 τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-

23.10 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 

αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Τα 

δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο 

φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  

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

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

συμπληρώσει εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

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

δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ),  είναι ψευδή ή ανακριβή, 

ή  

 αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

 αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της 

παρούσας, 
lxii

 

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας.  

 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 

στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 

15 της παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή 
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αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του 

άρθρου 22, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

(αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της 

σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας. 

 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της  Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ (τόπος)  εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς 

επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. 
lxiii

 

Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 

άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013
lxiv

εφόσον απαιτείται, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας μετά από σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, 

εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, τα 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, 

κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε 

ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.           

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του 

άρθρου 106 του ν. 4412/2016.  

 
 

4.3 Ενστάσεις 
 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώμη του Τεχνικού 

Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, 

σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις,  οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 

31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374). 
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Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά ισχύος 

 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 

του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως 

κατωτέρω.  

  

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

 Παραρτήματα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και 

σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 

εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

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

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

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα,  και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 

είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. 

και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 

προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

6.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 

του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων).  

6.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την 

παρουσία διερμηνέων. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 

7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 
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- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  

ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

(ΚΔΕ),  

 - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

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

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

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

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

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του 

Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

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

απαιτείται) 

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
lxv

 

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

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

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

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

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

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

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

διατάξεις”, 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως 

ισχύει , 

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

στοιχεία”, 

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

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων », 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).
lxvi

 

 

7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας». 

 

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
lxvii

, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., 

Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει 

προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο 

κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο 

εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 
 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΔΕ και ΣΑΤΑ 
lxviii

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
lxix

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 

της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.   
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8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. 

καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

  

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο 

της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.  

 

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103  του ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

 

Απόφαση με αρ.πρωτ.  796/03-03-2017  για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 

οικονομικό έτος 2017 και με αρ Α/787 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 

Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που 

η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 

80/2016 ).
lxx

 

 

 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 

Τίτλος του έργου 

 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 

ΤΟΥ 2013» 

 

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  272.499,98 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 200.810,59€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 36.145,91€ 

Απρόβλεπτα
lxxi

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

35.543,48€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016.
lxxii

 

 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 0,00  σύμφωνα με το άρθρο 153 

του ν. 4412/2016. 

 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 Οδικό Δίκτυο Δυτικής Ρόδου 

 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  

 Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ. 

Το αντικείμενο της μελέτης είναι οι εργασίες που απαιτούνται για την λειτουργική βελτίωση του 

τάπητα κυκλοφορίας του οδικού δικτύου στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της 

Δυτικής Ρόδου.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 



153 

 

 

  ΟΔΟΙ ΑΝΑ Δ.Ε.   

  Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ   

  

Α.  ΙΑΛΥΣΟΣ: 1. Νικολάου Ζέρβα, 2. Πάροδος Φιλερήμου, 3. Διαμόρφωση πιάτσας ταξί, 4. Γρηγορίου 

Λαμπράκη 

5. Πάροδος Γρηγορίου Λαμπράκη 

  

  Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ   

  Β.  ΚΡΕΜΑΣΤΗ : 1. Οδός Δαιδάλου, 2. Δρόμος κάτω από λύκειο Κρεμαστής, 3. Περγιαλενής   

  
Γ.  ΜΑΡΙΤΣΑ: 1.Περίπτερο Μελάκη – Σχολείο, 2.Νηπιαγωγείο - οικία Καντίνου, 3. Προς σκουπιδότοπο, 

4. Προς σκουπιδότοπο   

  Δ.  ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ: 1. Οδός Αγίου Νικολάου - Πολιτιστικό κέντρο, 2.   Περιοχή ΕΠΑΛ   

  Ε.   ΠΑΣΤΙΔΑ: 1.Πάροδος Εθνικής Αντίστασης, 2.   Ρήγα Φεραίου   

  Ζ.   ΘΕΟΛΟΓΟΣ: 1. Από κεντρικό προς οικία Λάσκαρη, 2. Σχολείο   

  Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ   

  Η.   ΣΟΡΩΝΗ: 1. Δρόμος από σχέδιο πόλης 1, 2. Δρόμος από σχέδιο πόλης 2   

  
Θ.   ΑΠΟΛΛΩΝΑ: 1. Δρόμος πάνω από Παράγκα,2. Δρόμος από οικία Ισκά προς Αυγουστάκη,3. Κομάτα 

- Γέφυρα   

  Ι.   ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ: 1.Πλατεία – Εκκλησία, 2. Δρόμος πάνω από Εκκλησία   

  Κ.   ΣΑΛΑΚΟΣ : 1.Παράγκες   

  Λ.   ΦΑΝΕΣ: 1.Δρόμος γηπέδου και πλάτωμα, 2. Δρόμος από οικία Αρφαρά - οικία Καταβενού   

  Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ   

  Μ.   ΕΜΠΩΝΑΣ: 1. Τσιμεντοστρωμένος δρόμος, 2. Χιοτάρι, 3. Χωματόδρομος εντός οικισμού   

  Ν.   ΜΑΝΔΡΙΚΟ1.   Οδός εντός οικισμού   

 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει να 

μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 

άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 

και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  
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 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 

του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου 

ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς 

Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση 

λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν 

ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη 

χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού 

Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Ομάδες 

εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 

αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 

στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία μετά την 

έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά 

κατηγορία έργων. 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
lxxiii

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 

του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

 

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
lxxiv

 

  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
lxxv

 

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

 
 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 5.450,00ευρώ. 
lxxvi

 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

 
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία 

:  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  
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 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προς τον 

οποίο απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 

κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

 

 

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 

...................., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 

της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 

  

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 . 

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
lxxvii

 

 

16.1 ΔΕΝ 
lxxviii

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ………………….
lxxix

 

 

 ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση …………………… 

 

 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  

 

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας 

της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

χωρίς ΦΠΑ. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 

έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του 

αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .  

 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

..........................................
lxxx

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 

τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
lxxxi

ορίζεται η ……………, ημέρα ............ 

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη 

μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα 

μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή 

κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους 

οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα 

της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 

97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 9 μηνών
lxxxii

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

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

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
lxxxiii

 και στον Ελληνικό Τύπο
lxxxiv

, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 

4412/2016, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. rhodes .gr), σύμφωνα με το άρθρο 2 

της παρούσας.  
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Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας 

στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό 

πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του 

ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την 

αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν 

αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια 

επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

  

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 

στην τάξη Α2 και άνω  στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ  
lxxxv

και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
lxxxvi

, 

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που 

να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
lxxxvii

 

 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην περίπτωση 

ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται 

από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο 

πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν 

πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

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

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

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

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

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 
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31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα, 

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

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

2803/2000 (Α΄ 48), 

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

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 

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

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

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

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

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

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

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

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

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

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

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

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά κατ’ 

ελάχιστον τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 

νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους. 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
lxxxviii

 

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

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
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εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 

βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση 

ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 

αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων.  

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 

και 4 
lxxxix

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για 

να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία 

κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα 

μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και 

τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 
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22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 

εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην 

κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
xc

 

(α)  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. υποχρεούνται να εφαρμόζουν το άρθρο 20 

παρ. 4 του Ν. 3669/2008 (ανεκτέλεστο) και τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
xci

 

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με 

την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή 

με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται 

οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς 

είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 

 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Δ της 

παρούσας. 

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  για κάθε 

φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 
 
23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 

της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) της 

παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 

δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός  3 μηνών που προηγούνται 

της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν 

προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός  1 μήνα που 

προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.
xcii

 

 

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

φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Δ). 

 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 22 Α.  

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

 

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

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το 

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

αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων δύο εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
xciii 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται είναι  

 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον 

οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε 

εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 

υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν 
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σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική 

ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που 

εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης 

στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό 

προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 

ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί 

προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν 

υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης 

σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν 

σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. . 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα 

στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, 

αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο 

της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το 

οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες 

για τις Α.Ε.  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν 

πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το έγγραφο 

ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

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

του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4του άρθρου 22, υποβάλλεται επικαιροποιημένη 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που 

είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια 

και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. 

που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

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

του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει 

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

 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ
xciv

 στην Α2 τάξη και 

άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 
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(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος 

Α του ν. 4412/2016. 

 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

(i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας καθώς και 

 υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος  των εργολαβικών συμβάσεων 

 συνοδευόμενη από (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των  αρμοδίων 

υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς  είτε σε 

κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας  δημοπράτησης το έργου 

(άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008). 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν 

να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 

4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά 

τα...αναφερόμενα στο Μέρος I του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016..
xcv

 

 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.  

  (i) για το 22. Δ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας 

   

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω,  υποβάλλουν ως δικαιολογητικά τα. 

αναφερόμενα στο Μέρος IΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ («Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής») 

του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016
xcvi
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23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η 

εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 

σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 

υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 

υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 

ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού 

/ μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό. 

 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό  εγγραφής τους.  

 

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκομίζουν «Ενημερότητα 

Πτυχίου»
 
εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών 

xcvii
: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας  για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να 

υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από 

την Ενημερότητα Πτυχίου. 
xcviii

 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
xcix

 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας υπό 

την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως ( όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις ) από την 

Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 22. 

Α.4. (θ).
c
 

 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  
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Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του 

πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  

 

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ 
  

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η 

απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση σχετικού 

συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

   

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο  Φακέλου Προσφοράς 

 

24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

 (β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα:  

- α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) (στο Μέρος IV ο οικονομικός 

 φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την ενότητα α: Γενική ένδειξη για όλα τα  κριτήρια 

επιλογής χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη  ενότητα του Μέρους IV). 

-  β)  εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν
 

από την 

αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  της παρούσας.  

 

Επισημαίνεται ότι:  

α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους 

ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην περιπτ. (α) της παρ. 2 

του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 

του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.  

β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην 

εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά 

σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα 

σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

 

24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει 

κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 

αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 

 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 
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25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει 

την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.3. Η αναθέτουσα αρχή  

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για τους 

υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουν 

σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως 

άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα 

προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 

  

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

 

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 393/25-05-

2017  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
 
Ο Ανάδοχος 

του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου, που 

πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 

  

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ. 

71/2017 (ΑΔΑ: Ψ4Υ5Ω1Ρ-ΩΦΗ), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 64-7333.0022, 

που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016.  

 
 

ΘΕΜΑ 2o εκτός ημερήσιας διάταξης  
                                   

          Απόφ. Αρ. 426/2017 (Α.Δ.Α: Ω7ΞΝΩ1Ρ-1ΩΡ) 

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων,  με αρ. πρωτ. 2/54326/11.07.2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ΄αριθμ. 2/54326/11-7-2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων,ως κατωτέρω: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου  

Για τη κατασκευή του έργου με τίτλο : 

                                   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ» 

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  

                                «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ» 

 προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€ με Φ.Π.Α  

Σήμερα την 11/07/2017 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 Βλαχίδης Κωνσταντίνος , ΠΕ Μηχανολόγων  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                          

                                         «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ»  

βάσει της Μελέτης που εγκρίθηκε με την 609/2016 απόφαση Δ.Σ.  που συντάχθηκε από τη Δ/νση 

Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου και την σχετική πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με υπ’ αριθμ. πρωτ. 
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13/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ποσού  50.000,00 € ,και την έγκριση της κατάρτισης των 

όρων της διακήρυξης με την αριθμ. 327/16-06-2017 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 9η 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 : 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Αρ. Ταυτότητας 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

1 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΗ955212 ΛΥΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

2 VAST-MAKE  I.K.E. ΑΖ945064 ΦΟΙΤΟΣ ΣΙΜΩΝ 

3 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ945813 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ.- ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε. ΑΕ448165 ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

Αρ.Πρωτ.2/54064/ 

11-07-2017 

ώρα 09:21 

 

6 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

Αρ.Πρωτ.2/54127/ 

11-07-2017 

ώρα 09:46 

 

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 . Όλες οι 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 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ.- ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε. 52,685% 

2 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 42,832% 

3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 41,278% 

4 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40,464% 

5 VAST-MAKE  I.K.E. 39,519% 

6 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 32,685% 

 

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  έξι (6) από τους οποίους έγιναν δεκτοί και οι έξι ( 6) 

διότι πληρούσαν τους όρους της διακήρυξης  

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 11/07/2017, κατά τη 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, 

συντάσσεται το παρόν πρακτικό βάσει του οποίου :  

Προσωρινός μειοδότης της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου       

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ» 

προϋπολογισμού  δαπάνης €50.00 € 
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Ανακηρύσσεται η : «ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ.- ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε.» 

με έδρα : Νίκου Σάββα 2, Ρόδος 85100,  

      τηλ. 22410 70180 Fax 22410 70190 

με την προσφερθείσα μέση έκπτωση :  52,685% (  Πενήντα δύο και 685 τα εκατό) 

 

                       Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

                         (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής)    

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ζητάει από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.   

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.2/54326/11-7-2017 της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και μνημείων       

 Τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Την απόφαση 403/2017 (ΑΔΑ: ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων 

θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 1
ο
 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση Νέας 

Αγοράς» 

Β)  Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ» προϋπολογισμού  δαπάνης €50.000,00 € την Εταιρεία: «ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ.- ΚΙΝΟΥΣ 

ΜΙΧ. Ο.Ε.» με έδρα : Νίκου Σάββα 2, Ρόδος 85100, τηλ. 22410 70180 Fax 22410 70190 με την 

προσφερθείσα μέση έκπτωση :  52,685% (  Πενήντα δύο και 685 τα εκατό). 

 

 

ΘΕΜΑ 3o εκτός ημερήσιας διάταξης  
                                              

 Απόφ. Αρ. 427/2017 (Α.Δ.Α: 6ΜΣΦΩ1Ρ-Λ6Ζ) 

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/54508/12-07-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ΄αριθμ. 16/54508/12-7-2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ » 

Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 από το 

οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρία «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με επί μέρους 

ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ : 65,00% 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 65,00% 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ : 62,00% 

και ποσό προσφοράς 15.267,15 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 62,137%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 11.234,32 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 2.022,18 

Σύνολο Ι : 13.256,50 
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Απρόβλεπτα 15% : 1.988,48 

Αναθεώρηση : 22,17 

Σύνολο ΙΙ : 15.267,15 

 

 Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την ανάθεση 

της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του Ν. 4412/2016. 

1
ο
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  “προσφορά με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης” ( Ν. 4412/2016  ) για την ανάδειξη αναδόχου που θα εκτελέσει το έργο: «Συντήρηση και 

επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού εντός πόλεως Ρόδου», Προϋπ: 50.000,00 € (με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α). 

   Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Δευτέρα  10 του μηνός 

Ιουλίου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ.,(σύμφωνα με την υπ’αρ. 16/48327/23-06-2017 , ΑΔΑ: 

6ΕΚΛΩ1Ρ-ΝΘΠ, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

Σίντου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος 

αναπληρωματικό μέλος του Ζαγοριανού Κωσταντίνου, υπάλληλο Τ.Υ Δ. Ρόδου, ο οποίος    απουσίαζε λόγω 

προγραμματισμένης άδειας, 

2) Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως αναπληρωματικό 

μέλος της Ζανεττούλλης Στεργούλας, υπάλληλο Τ.Υ Δ. Ρόδου, η οποία απουσίαζε λόγω προγραμματισμένης 

άδειας, 

3)Παυλούς Νικόλαος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου , ως 

αναπληρωματικό μέλος της Πατατούκου Μαρίας, υπάλληλο Τ.Υ Δ. Ρόδου, η οποία απουσίαζε λόγω 

προγραμματισμένης άδειας, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 314/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι όροι 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 318/ 2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα 

γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών), 

για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Συντήρηση και επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού εντός πόλεως 

Ρόδου», Προϋπ: 50.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού 

ως εξής:  

    Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την πρόεδρο, προσήλθε ένας οικονομικός φορέας 

προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής του σύμφωνα με τα οριζόμενα του 

Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης:  

  ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  

και παρέδωσε τον φάκελο προσφοράς συνοδευόμενο από αίτηση υποβολής προσφοράς,  πάνω στον οποίο 

ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως και  στον οποίο περιέχονται  φάκελος 

δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος-κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.  

      Μετά την ταχθείσα από την διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη διακοπή 

προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, η πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών, έπειτα από 

προειδοποίηση ολίγων λεπτών. 

          Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου και 

διαπίστωσε ότι είχαν καταθέσει πέντε (5) προσφορές οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι, ταξινομημένοι κατά ώρα 

κατάθεσης η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας : 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε 

ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 

VAST-MAKE I.K.E 
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ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε, η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  προσφοράς κατά σειρά επιδόσεως, 

μονοέγραψε και τοποθέτησε τον αύξοντα αριθμό επίδοσης στους φακέλους δικαιολογητικών και 

οικονομικής προσφοράς. Έπειτα ανοίχθηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών σύμφωνα με την σειρά 

προσέλευσης και καταγράφηκαν η επωνυμία του φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εκπρόσωπος καθώς 

και ο αριθμός, το ίδρυμα και το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.   

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονοέγραψε σε κάθε σελίδα, 

ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και  καταχώρησε όλες τις υποβληθείσες 

οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε πίνακα  , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του πρακτικού. 

      Στην συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του 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. 

Στο σημείο αυτό αποκλείστηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα  ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε λόγω 

συμπλήρωσης μη ομαλού ποσοστού προσφοράς στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Μετά η  επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας, έλεγξε για 

κάθε διαγωνιζόμενο την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ.  

Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού δεν αποκλείστηκε καμία προσφορά. 

         Κατόπιν η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση και προέβη στη διαβίβαση στοιχείων των εγγυητικών 

επιστολών που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 17/21-9-2010 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, στους φορείς έκδοσής τους για έλεγχο της γνησιότητάς 

τους. Με το υπ’αρ. 16/53842/10-07-2017,   έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού  ζητήθηκε 

από το αρμόδιο γραφείο ΕΤΑΑ /ΤΜΕΔΕ Ρόδου, ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής των διαγωνιζομένων.  

Η απάντηση του ταμείου της Ρόδου  μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 10-07-2017 (το υπ’αρ. 381/10-07-

2017 έγγραφό τους) με το οποίο επιβεβαιώθηκε  η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών, οπότε και 

ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση.  

    Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της  

εργοληπτικής επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 65% , ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 65%,  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 62% και ποσό προσφοράς 

13.256,50 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  

62,137 %. 

Η Επιτροπή συνέταξε και υπόγραψε το παρόν πρακτικό όπως φαίνεται παρακάτω : 

 

                       Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

                         (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής)    

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ζητάει από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.   

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.16/54508/12-7-2017 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών       

 Τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Την απόφαση 403/2017 (ΑΔΑ: ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων 

θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης». 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 1
ο
 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και επέκταση 

δικτύων ηλεκτροφωτισμού εντός Πόλεως Ρόδου» 

Β)  Ανακηρύσσει προσωρινή  μειοδότρια  την   εργοληπτική επιχείρηση «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» 

με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 65%, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 65%,  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

62% και ποσό προσφοράς 13.256,50 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και 

ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  62,137 %. 

 

 

ΘΕΜΑ 4o εκτός ημερήσιας διάταξης  
                                             

    Απόφ. Αρ. 428/2017 (Α.Δ.Α: Ω331Ω1Ρ-6ΚΤ) 

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/54654/12-07-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ΄αριθμ. 16/54654/12-7-2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ» 

Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ», σύμφωνα με τον Ν.4412//2016 από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός 

μειοδότης είναι η εταιρία «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

Κατηγορία           Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ : 60,00% 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ : 61,00% 

   

   

   

και ποσό προσφοράς 73.865,54 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 60,858%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 53.867,55 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 9.696,16 

Σύνολο Ι : 65.563,71 

Απρόβλεπτα 15% : 9.534,56 

Αναθεώρηση : 767,27 

Σύνολο ΙΙ : 73.865,54 

  

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την ανάθεση 

της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», 

σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016  

(Ακολουθεί η υπογραφή του προέδρου της επιτροπής κου Χατζηνικόλα Αντώνιου) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  "προσφορά με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης" ( ν. 4412/2016 (Α’ 147) ) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο: 

«Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου», Προϋπ: 234.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 

 

   Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Tρίτη 6 του μηνός 

Ιουλίου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ.,(σύμφωνα με την υπ’αρ. 16/40210/30-05-2017, ΑΔΑ: 

6ΤΗΒΩ1Ρ-Σ5Β, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Χατζηνικόλας Αντώνιος, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος   

2) Ράμος Βασίλειος, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

3) Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ , υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως  μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα 

με την υπ’ αρ. 53/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι όροι Διακήρυξης 
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εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 90/2017 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: «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου», Προϋπ: 234.000,00 € 

(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

    Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι παρακάτω 

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

οριζόμενα του Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης:  

  1.  ΦΑΡΟΥΓΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ  

2.  ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  

3.  ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καθ' ενός 

διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως, στον οποίο 

περιέχονται  φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος-κλειστός φάκελος Οικονομικής 

Προσφοράς.  

     Μετά την ταχθείσα από την διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη διακοπή 

προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, ο πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών, έπειτα από 

προειδοποίηση ολίγων λεπτών. 

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου και 

διαπίστωσε ότι είχαν καταθέσει προσφορές οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι, ταξινομημένοι κατά ώρα 

κατάθεσης η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

 VAST-MAKE I.K.E 

 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  

 ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

 ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ Μ.-ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε 

 ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 

 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ @ ΣΙΑ Ε.Ε 

 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε 

 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ @ ΣΙΑ Ε.Ε 

 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 

 ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε 

 Κ/Ξ ΑΣΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  προσφοράς κατά 

σειρά επιδόσεως, μονόγραψε και τοποθέτησε τον αύξοντα αριθμό επίδοσης στους φακέλους 

δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. Έπειτα ανοίχθηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών σύμφωνα με 

την σειρά προσέλευσης και καταγράφηκαν η επωνυμία του φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εκπρόσωπος 

καθώς και ο αριθμός, το ίδρυμα και το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.   

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονοέγραψε σε κάθε σελίδα, 

ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και αφού προέβηκε στις απαραίτητες 

διορθώσεις καταχώρησε όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε πίνακα 

οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό. 

      Στην συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 

των  ποσοστών έκπτωσης , η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα 

αθροίσματα , τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας. 

     Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Η 

επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

οικονομικών προσφορών. 

     Στην συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας, 

έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και την εγκυρότητα της εγγυητικής 

επιστολής (15.2 της διακήρυξης), σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

 Στο σημείο αυτό αποκλείστηκε η προσφορά της εταιρείας: 

-ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε,  λόγω μικρότερου αναγραφόμενου ποσού στην κατατεθείσα εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής σύμφωνα το άρθρο 15.1 της διακήρυξης.   

 Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της 



173 

 

ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης « ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε » με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  60% , ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 61% και ποσό 

προσφοράς 63.563,71 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι 

μέση έκπτωση  60,858%. 

Με το υπ’αρ. 16/53071/06-07-2017  έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το αρμόδιο 

γραφείο ΕΤΑΑ /ΤΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των 

συμμετεχόντων. 

Με το υπ’αρ. 16/53070/06-07-2017  έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το αρμόδιο 

γραφείο ΕΤΑΑ /ΤΜΕΔΕ Κέρκυρας ο έλεγχος γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της 

συμμετέχουσας Τεχνικής Εταιρείας «ΦΑΡΟΥΓΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ». 

Με το υπ’αρ. 16/53280/06-07-2017  έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το αρμόδιο 

γραφείο ΕΤΑΑ /ΤΜΕΔΕ Τρίπολης (Τμήμα Πελοποννήσου)ο έλεγχος γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής της συμμετέχουσας Τεχνικής Εταιρείας «Κ/Ξ ΑΣΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ-

ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ». 

  Για τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής οι οποίες εκδόθηκαν από ΤΜΕΔΕ Αθήνας, χρησιμοποιήθηκε η 

ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από το www.tsmede.gr ώστε να επαληθευτεί η εγκυρότητα της.   

Η απάντηση του ταμείου της Ρόδου  μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 07-07-2017 (το υπ’αρ. 370/07-07-

2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου) όπου και μας βεβαιώνουν για την εγκυρότητα των εγγυητικών 

επιστολών. 

 Η απάντηση του ταμείου της Τρίπολης (Τμήμα Πελοποννήσου)  μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 10-

07-2017 (το υπ’αρ. 354/10-07-2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Πελοποννήσου) όπου και μας βεβαιώνουν για την 

εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής. 

 Η απάντηση του ταμείου της Κέρκυρας  μας γνωστοποιήθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 11-07-

2017 (το υπ’αρ. 126/10-07-2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Κέρκυρας) όπου και μας βεβαιώνουν για την 

εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής. 

 Χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική υπηρεσία επαληθεύσαμε τις εγγυητικές επιστολές που είχαν εκδοθεί 

στην Αθήνα,  οπότε σήμερα 11/07/2017  η επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό της. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ 

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ζητάει από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.   

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ    

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 63.563,71 60,858% 

2 ΠΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 63.794,99 60,715% 

3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 67.510,33 58,427% 

4 ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 69.828,06 57,000% 

5 ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε 72.844,60 55,142% 

6 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 75.162,34 53,715% 

7 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε 75.861,15 53,285% 

8 VAST-MAKE I.K.E 76.786,26 52,715% 

9 ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 84.443,24 48,000% 

10 Κ/Ξ ΑΣΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 84.674,52 47,858% 

11 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 104.161,42 35,858% 

12 ΦΑΡΟΥΓΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 108.801,86 33,000% 

13 ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 112.049,68 31,000% 

14 ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ Μ.-ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε 113.442,32 30,142% 

http://www.tsmede.gr/
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 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.16/54654/12-7-2017 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών       

 Τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Την απόφαση 403/2017 (ΑΔΑ: ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων 

θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 1
ο
 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός 

Δημοτικού Γηπέδου Γενναδίου»   

Β)  Ανακηρύσσει προσωρινή  μειοδότρια την  ατομική εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε » με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  

60% , ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 61% και ποσό προσφοράς 63.563,71 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ 

(χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  60,858%. 

 

 

ΘΕΜΑ 5o εκτός ημερήσιας διάταξης  
                                            

 Απόφ. Αρ. 429/2017 (Α.Δ.Α: ΩΨΨΔΩ1Ρ-ΒΒΙ) 

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ’ Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/54551/12-07-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ΄αριθμ. 16/54551/12-7-2017 εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, ως κατωτέρω: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα «προσφορά με επί 

μέρους ποσοστά έκπτωσης» (Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ147/Α’/2016) που θα αναδείξει ανάδοχο ο οποίος θα 

εκτελέσει το έργο: «Αποκατάσταση δρόμου περιοχής ‘Σαραντανιού’ Δ.Κ. Κοσκινού και άρση 

επικινδυνότητας οδικού δικτύου Δ.Κ. Αφάντου», προϋπολογισμού 105.000,00€ (με απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). 

 

Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Τρίτη, 11 του μηνός 

Ιουλίου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/33485/9-5-201716, ΑΔΑ: 

7ΔΨ3Ω1Ρ-ΥΡΠ, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1)  Αντώνης Ορφανός, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, ως πρόεδρος 

2) Κοσμάς Σαρακίνης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος  

3)     Ειρήνη Κυριακούλη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, ως μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμόν 206/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 280/29-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε 

στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου 52 και 

Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Αποκατάσταση δρόμου περιοχής ‘Σαραντανιού’ 

Δ.Κ. Κοσκινού και άρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου Δ.Κ. Αφάντου», προϋπολογισμού 

105.000,00€ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).και προβήκαμε στη διεξαγωγή του 

διαγωνισμού ως εξής:  

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

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

Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης:  
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1. Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. (Παρασκευή Λυριστή – αρ. Ταυτότητας ΑΗ955212) 

και παρέδωσαν την προσφορά τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται η επωνυμία του και πάνω στον 

οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως, στον οποίο περιέχονται φάκελος 

δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος-κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.  

Μετά την ταχθείσα από τη διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη 

διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, ο πρόεδρος, έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών, κήρυξε 

την λήξη παράδοσης των προσφορών. 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου και 

διαπίστωσε ότι είχαν καταθέσει προσφορές οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι, ταξινομημένοι κατά ώρα 

κατάθεσης, η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

 

1. Κορκίδας Γ. Ανδρέας (16/53993/11-07-2017, 08:39) 

2. Ρεϊσης Ηλίας & ΣΙΑ ΕΕ (16/54037/11-07-2017, 09:03) 

3. VAST – MAKE IKE (16/54070/11-07-2017, 09:24) 

4. Τσατταλιός Μ. – Κόσμος Θ. Ο.Ε. (16/54104/11-07-2017, 09:36) 

5. Τσακίρης  Ε.Ε. (16/54111/11-07-2017, 09:39) 

6. Χατζηκάλφας Νικόλαος (16/54118/11-07-2017, 09:42) 

7. Σάββας Μακρής & ΣΙΑ ΕΕ (16/54120/11-07-2017, 09:44) 

8. Κάκνης Εμμ. – Κινούς Μιχ. Ο.Ε. (16/54123/11-07-2017, 09:46) 

9. Κάσδαγλης Χριστόφορος και ΣΙΑ Ε.Ε. (16/54146/11-07-2017, 09:53) 

 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια. Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρήθηκαν 

σε κατάσταση κατά σειρά κατάθεσής τους, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος 

πρακτικού, ενώ συμπληρώθηκαν και τα στοιχεία των προσώπων που προσκόμισαν την προσφορά. Η 

επιτροπή άνοιξε τους φακέλους προσφοράς κατά σειρά επιδόσεως, μονοέγραψε και τοποθέτησε τον αύξοντα 

αριθμό επίδοσης στους φακέλους δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. Έπειτα ανοίχθηκαν οι 

φάκελοι δικαιολογητικών σύμφωνα με την σειρά προσέλευσης, τοποθετήθηκε ο αύξων αριθμό επίδοσης στα 

περιεχόμενα δικαιολογητικά και μονογράφηκαν ανά φύλλο.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους οικονομικών προσφορών και αφού έθεσε τον 

αύξοντα αριθμό επίδοσης της προσφοράς στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, μονοέγραψε κάθε σελίδα 

και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία ποσοστών έκπτωσης για κάθε διαγωνιζόμενο. Τα στοιχεία αυτά 

καταχωρήθηκαν στην κατάσταση του παραρτήματος Ι.  

Στη συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 

των ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα 

αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016. 

 Δεν αποκλείστηκε κανένας υποψήφιος σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού. 

Μετά τα παραπάνω, όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές καταχωρούνται κατά σειρά 

μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό (Παράρτημα ΙΙ). 

Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Η 

επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

οικονομικών προσφορών. Ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 

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. 16/54241/11-07-2017 

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

γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των συμμετεχόντων.  
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Η απάντηση του ΤΜΕΔΕ Ρόδου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 11/07/2017 (το υπ’ αρ. 384/11-

07-2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου), με το οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών. 

Δεν αποκλείστηκε κανένας υποψήφιος μετά τον ενδελεχή έλεγχο δικαιολογητικών, ΤΕΥΔ και εγγυητικών 

επιστολών. 

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της 

εργοληπτικής επιχείρησης «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 
Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 54,00% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  53,00% 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  54,00% 

ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ  54,00% 

 

και ποσό προσφοράς 34.388,21€ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 

24%) ήτοι μέση έκπτωση 53,28%. 
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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  

1.693,55 €, 

μέχρι 11/02/2018 

 

Μέση Έκπτωση 

1 
Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε.  

 

(Παρασκευή Λυριστή – αρ. 

Ταυτότητας ΑΗ955212) 
18780 

Οδοποιία – 2η Τάξη 
ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61361/06-07-2017 38,229% 8 

2 
Κορκίδας Γ. Ανδρέας  

 
(16/53993/11-07-2017, 08:39) 28090 

Οδοποιία – 1η Τάξη 
ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61176/06-06-2017 51,725% 2 

3 
Ρεϊσης Ηλίας & ΣΙΑ ΕΕ  

 
(16/54037/11-07-2017, 09:03) 23505 

Οδοποιία – 1η Τάξη 
ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61275/21-06-2017 53,275% 1 

4 
VAST – MAKE IKE 

 
(16/54070/11-07-2017, 09:24) 29855 

Οδοποιία – 2η Τάξη 
ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61169/02-07-2017 42,687% 4 

5 
Τσατταλιός Μιχ. – Κόσμος Θ. 

Ο.Ε. 
(16/54104/11-07-2017, 09:36) 20196 

Οδοποιία – 2η Τάξη 
ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61255/15-06-2017 40,133 7 

6 Τσακίρης Ε.Ε. (16/54111/11-07-2017, 09:39) 30458 
Οδοποιία – 2η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61216/09-06-2017 44,725 3 

7 Χατζηκάλφας Νικόλαος (16/54118/11-07-2017, 09:42) 30291 
Οδοποιία – 1η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61248/14-06-2017 40,361% 6 

8 
Σάββας Μακρής & ΣΙΑ ΕΕ  

 
(16/54120/11-07-2017, 09:44) 19043 

Οδοποιία – 2η Τάξη 
ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61204/09-06-2017 42,549% 5 

9 
Κάκνης Εμμ. – Κινούς Μιχ. Ο.Ε.  

 
(16/54123/11-07-2017, 09:46) 27447 

Οδοποιία – 1η Τάξη 
ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61353/05-07-2017 28,725% 10 

10 
Κάσδαγλης Χριστόφορος 
 

(16/54146/11-07-2017, 09:53) 24016 
Οδοποιία – 1η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61356/06-07-2017 37,810% 9 
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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 ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 34.388,21€ 53,275% 

2 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 35.528,44€ 51,725% 

3 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 40.681,21€ 44,725% 

4 VAST - MAKE I.K.E. 42.180,23€ 42,687% 

5 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 42.281,69€ 42,549% 

6 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43.892,18€ 40,361% 

7 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. - ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε.. 44.060,11€ 40,133% 

8 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 45.461,25€ 38,229% 

9 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 45.769,65€ 37,810% 

10 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ. - ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε. 52.455,64€ 28,725% 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

 

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ 

ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 34.388,21€ 53,275% 

2 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 35.528,44€ 51,725% 

3 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 40.681,21€ 44,725% 

4 VAST - MAKE I.K.E. 42.180,23€ 42,687% 

5 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 42.281,69€ 42,549% 

6 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43.892,18€ 40,361% 

7 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. - ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε.. 44.060,11€ 40,133% 

8 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 45.461,25€ 38,229% 

9 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 45.769,65€ 37,810% 

10 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ. - ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε. 52.455,64€ 28,725% 

                         

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής) 
 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ζητάει από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.   

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.16/54551/12-7-2017 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών       

 Τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Την απόφαση 403/2017 (ΑΔΑ: ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων 

θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης». 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 1
ο
 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση 

δρόμου περιοχής «Σαραντανιού» Δ.Κ. Κοσκινού και άρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου Δ.Κ. 

Αφάντου»    

Β)  Ανακηρύσσει προσωρινή  μειοδότρια   την  εργοληπτική  επιχείρηση «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ   54,00% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  53,00% 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  54,00% 

ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ  54,00% 

και ποσό προσφοράς 34.388,21€ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 

24%) ήτοι μέση έκπτωση 53,28%. 

 

 

ΘΕΜΑ 6o εκτός ημερήσιας διάταξης  
                                           

 Απόφ. Αρ. 430/2017 (Α.Δ.Α: ΨΤ0ΣΩ1Ρ-Κ0Ι) 

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Μυλωνά Δημήτριου υπεύθυνου 

διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. 1418/13-06-2017 ποσού 100,00 € για τις 

ανάγκες προμήθειας 2.000 εντύπων προς εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων. 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών με αρ. πρωτ. 2/48281/22-06-2017 και έγγραφο ταμείου Δήμου Ρόδου με 

αρ. 2/53847/10-07-2017 περί έγκρισης απόδοσης) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 2/48281/22-06-2017 εισήγηση του 

τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αριθμό 1418/2017. 

Ιστορικό 

Με τη με αριθ. 304/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε υπόλογος υπεύθυνος 

διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για τις ανάγκες προμήθειας 2.000 εντύπων από το 

Εθνικό Τυπογραφείο προς εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων, ο  Μυλωνάς 

Δημήτριος υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών. 

Το χρηματικό ένταλμα ποσού 100,00 ευρώ με αριθμό 1418 εκδόθηκε την 13/06/2017. 

Απόδοση λογαριασμού 

Οι δαπάνες που πληρώθηκαν με το ανωτέρω ποσό αφορούν την προμήθεια 2.000 εντύπων από το Εθνικό 

Τυπογραφείο προς εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων όπως φαίνονται στον 

κατωτέρω πίνακα: 

Ποσό εντάλματος προπληρωμής 100,00 

2.000 έντυπα Χ 0,05€ -100,00 

  

Υπόλοιπο 0 

Για το λόγο αυτό σας υποβάλλουμε τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 

 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 35/03-01-2017 

 Απόφαση 304/2017 της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού υπολόγου. 

 Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α με Α/Α 11285/21-06-2017  
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Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή, στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο,  

για τη λήψη απόφασης έγκρισης σχετικά με την απόδοση λογαριασμού του χρηματικού εντάλματος 

1418/2017 και την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Μυλωνά Δημητρίου από τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το ένταλμα προπληρωμής αυτό.» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  κας Καλογήρου 

Παρασκευής και του υπολόγου Υπαλλήλου κ. Μυλωνά Δημήτριου) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/48281/22-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, 

  Το με αριθ. πρωτ.: 2/53847/10-07-2017 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, για 

την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. Μυλωνά Δημήτριου, 

βάσει της προαναφερθείσας εισηγήσεως της Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου (αριθ. 

πρωτ.2/53847/10-07-2017), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού 

Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 1418/13-06-2017, συνολικού ποσού 100,00 € (εκατό ευρώ), το 

οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 1/2017 (περί Διάθεσης Πίστωσης)  (ΑΔΑ: ΩΛΨΜΩ1Ρ-

21Β)  και 304/2017 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: ΩΤΗΜΩ1Ρ-ΧΥ6) αποφάσεων της 

Οικονομικής Επιτροπής, για τις ανάγκες προμήθειας 2.000 εντύπων προς εφαρμογή του 

συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων 

 

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης 
του, εν λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 
  

Ποσό εντάλματος προπληρωμής 100,00 

2.000 έντυπα Χ 0,05€ -100,00 

  

Υπόλοιπο 0 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7o εκτός ημερήσιας διάταξης  
                                   

        Απόφ. Αρ. 431/2017 (Α.Δ.Α: 66Ζ8Ω1Ρ-ΔΡ9) 

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Κυπραίου Κωνσταντίνου 

υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. 665/03-04-2017 ποσού 

350,00€ για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου τεσσάρων οχημάτων Δήμου Ρόδου   

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων  με αρ. πρωτ. 2/48316/23-06-2017 και έγγραφο 

ταμείου Δήμου Ρόδου με αρ. 2/53843/10-07-2017 περί έγκρισης απόδοσης) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 2/48316/23-06-2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχ/των, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ:  «Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής»  
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Σχετ. :  

     Με την υπ’ αριθμ. 135/24-03-2017 απόφαση οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ο δημοτικός 

υπάλληλος «Κυπραίος Κωνσταντίνος» υπόλογος υπεύθυνος διαχείρισης χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου τεσσάρων οχημάτων του Δήμου Ρόδου.  

  Στις 03/04/2017 εκδόθηκε το χρηματικό ένταλμα με αριθμ. 665  ποσού τριακοσίων πενήντα ευρώ 

(350,00 €) με βάση την παραπάνω απόφαση,  σε βάρος του Κ.Α. 00-6142.0026 «Αμοιβή για έλεγχο 

Κ.Τ.Ε.Ο. (παράβολα και πιστοποίηση ) ». 

  Το παραπάνω ποσό κατατέθηκε στις 07/04/2017 στον υπ’ αριθμ 0026.0676.75.0200660414 λογαριασμό 

της Τράπεζας EUROBANK (IBAN GR 530 2606 760000 7502 0066 0414  όψεως του Κυπραίου 

Κωνσταντίνου) με κωδ. Συναλλαγής ΧΕΠ (665/2017) από τον οποίο έγιναν οι παρακάτω πληρωμές. 

 Α) Για τον τεχνικό έλεγχο από το Κ.Τ.Ε.Ο. Ρόδου του επιβατικού οχήματος ΚΗΥ 1257 πληρώθηκε το  

ποσό παραβόλου 34,00 ευρώ με κωδ. Συναλλαγής (1349106995) και σας επισυνάπτω το αντίγραφο 

τράπεζας σε φωτοτυπία. Επίσης η κατάθεση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος θα γίνει με την 

παραλαβή πινακίδων εφόσον τακτοποιηθεί η διαδικασία από τη ΔOY Ρόδου.   

Β) Για τον τεχνικό έλεγχο από το Κ.Τ.Ε.Ο. Ρόδου του φορτηγού οχήματος ΚΗΗ 4743 πληρώθηκε το  

ποσό παραβόλου 41,00 € με κωδ. Συναλλαγής (1285133719) και επιπλέον 39 € με κωδ. Συναλλαγής 

(1285143704) για το πρόσθετο τέλος που αφορά τον εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο (από 30 έως 6 μήνες) 

και σας επισυνάπτω το αντίγραφα τράπεζας και δελτίου τεχνικού ελέγχου σε φωτοτυπία.  

Γ) Για τον τεχνικό έλεγχο από το Κ.Τ.Ε.Ο. Ρόδου του φορτηγού οχήματος ΚΗΙ 9141 πληρώθηκε το  

ποσό παραβόλου 41,00 € με κωδ. Συναλλαγής (1280414925) και επιπλέον 78 € με κωδ. Συναλλαγής 

(1280372906) για το πρόσθετο τέλος που αφορά τον εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο (πέρα των 6 μηνών) και 

σας επισυνάπτω το αντίγραφο τράπεζας και δελτίο τεχνικού ελέγχου σε φωτοτυπία.  

Δ) Για τον τεχνικό έλεγχο από το Κ.Τ.Ε.Ο. Ρόδου του απορριμματοφόρου ΚΗΟ 8848 που 

παραχωρήθηκε στο Δήμο Ρόδου για χρήση από το Δήμο Θεσσαλονίκης όπως προκύπτει από την αποφ. 

Δ.Σ. Ρόδου με αριθμ. 368/18-5-2016 και πληρώθηκε το ποσό παραβόλου 65,00 ευρώ με κωδ. 

Συναλλαγής (1280436041) επίσης,  σας επισυνάπτω το αντίγραφο συναλλαγής  και το  δελτίο τεχνικού 

ελέγχου σε φωτοτυπία.  

Από το ποσό των 350 € του χρηματικού εντάλματος με κωδ. συναλλαγής ΧΕΠ (665/2017) 

εκταμιεύτηκαν τα 34€+41€+39€+41€+78€+65€=298 € και επιστρέφω το ποσό των 52 ευρώ με κατάθεση 

μετρητών στο ταμείο του Δήμου. 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή στην οποία κοινοποιείται το παρόν, να λάβει σχετική απόφαση 

για: 

Α) Την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού του παραπάνω χρηματικού εντάλματος.  

Β) Την απαλλαγή του  υπολόγου υπαλλήλου Κυπραίου Κωνσταντίνου από το παραπάνω χρηματικό 

ένταλμα.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή  του υπολόγου Υπαλλήλου κ. Κυπραίου Κωνσταντίνου) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/48316/23-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχ/των Δήμου 

Ρόδου, 

 Το με αριθ. πρωτ.: 2/53843/10-07-2017 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, για 

την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. Κυπραίου Κωνσταντίνου, βάσει 

της προαναφερθείσας εισηγήσεως της Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ.2/53843/10-07-

2017), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 665/03-

04-2017, συνολικού ποσού 350,00 € (τρακοσίων πενήντα ευρώ), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ 

αριθμ.: 3/2017 (περί Διάθεσης Πίστωσης) (ΑΔΑ:7Η0ΧΩ1Ρ-ΗΥ1)  και 135/2017 (περί Ορισμού 

Υπολόγου) (ΑΔΑ: 7ΑΣΤΩ1Ρ-ΝΣ0) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, τις ανάγκες τεχνικού 

ελέγχου τεσσάρων οχημάτων του Δήμου Ρόδου. 
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Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν 

λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 
 

 Για τον τεχνικό έλεγχο από το Κ.Τ.Ε.Ο. Ρόδου του επιβατικού οχήματος ΚΗΥ 1257 πληρώθηκε 

το  ποσό παραβόλου 34,00 ευρώ με κωδ. Συναλλαγής (1349106995) , 

 Για τον τεχνικό έλεγχο από το Κ.Τ.Ε.Ο. Ρόδου του φορτηγού οχήματος ΚΗΗ 4743 πληρώθηκε 

το  ποσό παραβόλου 41,00 € με κωδ. Συναλλαγής (1285133719) και επιπλέον 39 € με κωδ. 

Συναλλαγής (1285143704) για το πρόσθετο τέλος που αφορά τον εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο 

(από 30 έως 6 μήνες),  

 Για τον τεχνικό έλεγχο από το Κ.Τ.Ε.Ο. Ρόδου του φορτηγού οχήματος ΚΗΙ 9141 πληρώθηκε το  

ποσό παραβόλου 41,00 € με κωδ. Συναλλαγής (1280414925) και επιπλέον 78 € με κωδ. 

Συναλλαγής (1280372906) για το πρόσθετο τέλος που αφορά τον εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο 

(πέρα των 6 μηνών),  

 Για τον τεχνικό έλεγχο από το Κ.Τ.Ε.Ο. Ρόδου του απορριμματοφόρου ΚΗΟ 8848 που 

παραχωρήθηκε στο Δήμο Ρόδου για χρήση από το Δήμο Θεσσαλονίκης όπως προκύπτει από την 

αποφ. Δ.Σ. Ρόδου με αριθμ. 368/18-5-2016 και πληρώθηκε το ποσό παραβόλου 65,00 ευρώ με 

κωδ. Συναλλαγής (1280436041) , 

 Από το ποσό των 350€ του χρηματικού εντάλματος με κωδ. συναλλαγής ΧΕΠ (665/2017) 

εκταμιεύτηκαν τα 34€+41€+39€+41€+78€+65€=298 € και επιστροφή  του ποσού  των 52 ευρώ 

με κατάθεση μετρητών στο ταμείο του Δήμου. 

 

 

ΘΕΜΑ 8o εκτός ημερήσιας διάταξης  
                                          

Απόφ. Αρ. 432/2017 (Α.Δ.Α: 6Κ9ΜΩ1Ρ-Μ5Τ) 

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Ποντίκα  Σάββα υπεύθυνου 

διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. 1450/ 20-06-2017 ποσού 265,00€ για την 

καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το τρέχον έτος 2017 του  επιβατικού οχήματος με αριθ. 

κυκλ. ΚΗΥ 1257 

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων  με αρ. πρωτ. 2/50315/29-06-2017 και έγγραφο 

ταμείου Δήμου Ρόδου με αρ. 2/53806/10-07-2017 περί έγκρισης απόδοσης) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 2/50315/29-06-2017 

εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχ/των, ως κατωτέρω: 

«Θέμα: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 265,00€ για την 

καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το τρέχον έτος 2107 του επιβατικού οχήματος με αριθμ. κυκλ. 

ΚΗΥ1257. 

Σχετικά:  i. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με Αρ. 329/2017 ορισμού υπολόγου.                                          

                iii: Χ.Ε.Π. 1450 /20-06-2017. 

              Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ορθή απόδοση λογαριασμού για το 

Χ.Ε.Π. 1450 /20-06-2017 προπληρωμής ποσού διακοσίων εξήντα πέντε ευρώ (265,00 €) σε βάρος του 

Κ.Α.: 70-6323.0001, που εκδόθηκε για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το τρέχον έτος 2107 

του επιβατικού οχήματος με αριθμ. κυκλ. ΚΗΥ1257. 

            Το εν λόγω Χ.Ε.Π. εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 329/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής  και εξοφλήθηκε με επιταγή της Τράπεζας Πειραιώς σε διαταγή  «Σάββα Ποντίκα»  συνολικού 

ποσού διακοσίων εξήντα πέντε ευρώ (265,00€). 

      Η εν λόγω επιταγή κατατέθηκε σε λογαριασμό του υπολόγου στην Τράπεζα Πειραιώς στις 

23/06/2017.  

Σας επισυνάπτουμε αναλυτικό πίνακα με την κίνηση του λογαριασμού του υπολόγου, την  ακριβή 

ημερομηνία ελέγχου, την ημερομηνία και τον αριθμό συναλλαγής της τράπεζας, τον αριθμό Διπλότυπου 

είσπραξης τύπου Α για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του οχήματος ΚΗΥ1257 
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A/A 

ΑΡ.ΣΥΝΑΛΑΓΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΑΓΗΣ  ΠΟΣΟ  

1 ΑΑΑ000233 23/06/2017 

ΠΙΣΤΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΟΥ 265,00€ 

2 Θ1657853 28/06/2017 

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

ΤΥΠΟΥ Α -265,00€ 

Υπόλοιπο: 0 € 

 

Η απόδοση των χρημάτων έγινε με χρεωστική κάρτα (με χρέωση του λογαριασμού του υπολόγου στον 

οποίο έγινε η κατάθεση της επιταγής) στην ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή  του υπολόγου υπαλλήλου κ. Σάββα Ποντίκα) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/50315/29-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχ/των Δήμου 

Ρόδου, 

 Το με αριθ. πρωτ.: 2/53806/10-07-2017 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, για 

την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. Ποντίκα Σάββα, βάσει της 

προαναφερθείσας εισηγήσεως της Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ.2/53843/10-07-

2017), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 1450/20-

06-2017, συνολικού ποσού 265,00 € (διακοσίων εξήντα   πέντε ευρώ), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ 

αριθμ.: 3/2017 (περί Διάθεσης Πίστωσης) (ΑΔΑ:7Η0ΧΩ1Ρ-ΗΥ1) και 329/2017 (περί Ορισμού Υπολόγου) 

(ΑΔΑ: ΨΦΨΣΩ1Ρ-ΟΕ0) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για τις ανάγκες πληρωμής τέλους 

κυκλοφορίας οχήματος του Δήμου Ρόδου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1257. 

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν 

λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 

 

A/A 

ΑΡ.ΣΥΝΑΛΑΓΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΑΓΗΣ  ΠΟΣΟ  

1 ΑΑΑ000233 23/06/2017 

ΠΙΣΤΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΟΥ 265,00€ 

2 Θ1657853 28/06/2017 

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

ΤΥΠΟΥ Α -265,00€ 

Υπόλοιπο: 0 € 

 

Η απόδοση των χρημάτων έγινε με χρεωστική κάρτα (με χρέωση του λογαριασμού του υπολόγου στον 

οποίο έγινε η κατάθεση της επιταγής) στην ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. 

 
 

ΘΕΜΑ 9o εκτός ημερήσιας διάταξης  
                                          

 Απόφ. Αρ. 433/2017 (Α.Δ.Α: 6ΦΡ1Ω1Ρ-ΤΟ5) 

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 44/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκριση 

σύνταξης διορθωτικής-τροποποιητικής πράξης του  με αριθμό 18832/1990 συμβολαίου δωρεάς 

(συμβολαιογράφου Ρόδου κ. Γ. Ροδίτη), βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου 

Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ» εξουσιοδοτώντας για την υπογραφή της σχετικής 

συμβολαιογραφικής πράξης και των λοιπών απαραίτητων εγγράφων, τον Εντεταλμένο Δημοτικό 

Σύμβουλο κ. Μουτάφη Δήμο αντί του κ. Καρνάβα Βασίλειου 
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(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών τμήματος Αξιοποίησης – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας  με αρ. πρωτ. 

2/55124/13.07.2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ΄αριθμ. 16/55124/13-7-2017 εισήγηση του 

τμήματος Αξιοποίησης  Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου,ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ : Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 44/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκριση 

σύνταξης διορθωτικής-τροποποιητικής πράξης του  με αριθμό 18832/1990 συμβολαίου δωρεάς 

(συμβολαιογράφου Ρόδου κ. Γ. Ροδίτη), βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου 

Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ» εξουσιοδοτώντας για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής 

πράξης και των λοιπών απαραίτητων εγγράφων, τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μουτάφη Δήμο 

αντί του κ. Καρνάβα Βασίλειου  

 
Σχετικά: Η υπ΄αριθ. 44/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά της υπ’αριθ. 

πρωτ.12568/854/26-03-2014 Απόφαση επικύρωσης νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αιγαίου  

 

   Έχοντας υπόψη τα κάτωθι συνημμένα:  

 Το με αριθμό 18832/1990 συμβολαίου δωρεάς (συμβολαιογράφου Ρόδου κ. Γ. Ροδίτη) 

 Την υπ’ αριθ. 44/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης περί 

της έγκρισης σύνταξης διορθωτικής-τροποποιητικής πράξης του  με αριθμό 18832/1990 

συμβολαίου δωρεάς (συμβολαιογράφου Ρόδου κ. Γ. Ροδίτη), βάσει σχετικής γνωμοδότησης του 

Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ» 

 Την υπ’αριθ. πρωτ.12568/854/26-03-2014 Απόφαση επικύρωσης νομιμότητας της υπ’ αριθ. 

44/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 

 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11947/03-02-2014 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. 

Στάγκα Εμμανουήλ 

 Το από Ιούνιο του 2016 τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της Κ.Μ. 1940 γαιών Αρνίθας του 

Τοπογράφου Μηχανικού κ. Φεϊζίδη Παντελή  

 

Παρακαλούμε για την εκ νέου λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου για:  

α) έγκριση σύνταξης διορθωτικής – τροποποιητικής πράξης του υπ’ αριθ. 18832/1990 συμβολαίου 

δωρεάς (συμβολαιογράφου Ρόδου κ. Γ. Ροδίτη) από τον ίδιο συμβολαιογράφο, με την οποία θα 

διορθώνεται η έκταση του δωρηθέντος τμήματος του ακινήτου της δωρήτριας «Ιεράς Μονής Αγίου 

Φιλήμονα Αρνίθας», προς την πρώην Κοινότητα Αρνίθας και ήδη διάδοχό της Δήμο Ρόδου 

(Ν.2539/1997 & 3852/2010), με κτηματολογική μερίδα 1940 γαιών Αρνίθας, από την αρχική εσφαλμένη 

των 3.396 τ.μ. στην ορθή των 3.770,50 τ.μ., όπως εμφαίνεται στο από Ιούνιο του 2016 τοπογραφικό 

σχεδιάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού κ. Φεϊζίδη Παντελή, με τον αριθ. 1 και στοιχεία κορυφών 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1, για την ανέγερση «Πνευματικού Εκπολιτιστικού Κέντρου» με 

δαπάνη του Δήμου και  

β) εξουσιοδότηση του καθ’ ύλην αρμόδιου Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. 

Μουτάφη Δήμο αντί του πρώην Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Καρνάβα Βασίλειου, ο οποίος 

θα μεριμνήσει για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, καθώς και των λοιπών 

απαραίτητων εγγράφων. 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κου Μουτάφη Δήμου)   

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ζητάει από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.   

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.2/55124/13-7-2017 του τμήματος Αξιοποίησης Διαχείρισης Ακίνητης 

Περιουσίας και Κτηματολογίου     

 Τα άρθρα 58, 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 
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 Την απόφαση 403/2017 (ΑΔΑ: ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων 

θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

 Την υπ’ αριθ. 44/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης περί 

της έγκρισης σύνταξης διορθωτικής-τροποποιητικής πράξης του  με αριθμό 18832/1990 

συμβολαίου δωρεάς (συμβολαιογράφου Ρόδου κ. Γ. Ροδίτη), βάσει σχετικής γνωμοδότησης του 

Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ» 

 Την υπ’αριθ. πρωτ.12568/854/26-03-2014 Απόφαση επικύρωσης νομιμότητας της υπ’ αριθ. 

44/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 

 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11947/03-02-2014 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. 

Στάγκα Εμμανουήλ 

 Το από Ιούνιο του 2016 τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της Κ.Μ. 1940 γαιών Αρνίθας του 

Τοπογράφου Μηχανικού κ. Φεϊζίδη Παντελή  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

  Επικαιροποιεί την απόφαση 44/2014 (Α.Δ.Α:ΒΙΕ7Ω1Ρ-Β8Κ) της Οικονομικής Επιτροπής: 

Α) εγκρίνει την σύνταξη διορθωτικής – τροποποιητικής πράξης του, υπ’ αριθμ. 18.832/1990 συμβολαίου 

δωρεάς (συμβολαιογράφου Ρόδου Γ. Ροδίτη), από τον ίδιο συμβολαιογράφο, με την οποία θα διορθώνεται 

η έκταση του δωρηθέντος τμήματος του ακινήτου της δωρήτριας «Ιεράς Μονής Αγίου Φιλήμονα 

Αρνίθας», προς την πρώην Κοινότητα Αρνίθας και ήδη διάδοχό της Δήμο Ρόδου (Ν. 2539/1997 & 

3852/2010), με κτηματολογική μερίδα 1940 γαιών Αρνίθας, από την αρχική εσφαλμένη των 3.396 τ.μ. 

στην ορθή  των 3.770,50 τ.μ., όπως εμφαίνεται στο από Ιούνιο 2016, τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του 

τοπογράφου μηχανικού κ.Φεϊζίδη Παντελή, με τον αριθμό 1 και στοιχεία κορυφών 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1, όπου και θα ανεγερθεί  «Πνευματικό Εκπολιτιστικό Κέντρο», με 

δαπάνη του Δήμου, 

 

και Β) εξουσιοδοτεί τον καθ’ ύλην  αρμόδιο εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο Δήμου Ρόδου, κ. 

Μουτάφη Δήμο, ο οποίος θα μεριμνήσει για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, 

καθώς και των λοιπών απαραίτητων εγγράφων. 

 

 

ΘΕΜΑ 10o εκτός ημερήσιας διάταξης  
                                        

Απόφ. Αρ. 434/2017 (Α.Δ.Α: ΩΦΛΚΩ1Ρ-ΤΔΙ) 

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση-

Διαμόρφωση κτιρίου για στέγαση δημοτικού ιατρείου οδού Βεργίνας»  ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 110.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/55400/14-07-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 16/55400/14-07-2017 εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών, ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 /55359/14-07-2017  Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΟΔΟΥ 

ΒΕΡΓΙΝΑΣ» με προϋπολογισμό 110.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου 

Αλέξανδρου Μπεκιάρη) 
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 14/07/2017 ημέρα 

Παρασκευή  και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 

2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/54530/12-07-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΟΔΟΥ 

ΒΕΡΓΙΝΑΣ» με προϋπολογισμό 110.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)    Δράκος Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)    Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε.         

3)   Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Τ.Ε.   

  Αναπληρωματικά μέλη 

1)   Ράμος Βασίλειος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.         

2)   Χατζηνικόλας Αντώνιος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.                     

3)   Σίντου Μαρία,  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   

                  

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό 

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως 

Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών α/α  Κωνσταντίνος Βασιλώττος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

2)  Χρήστος Διαμαντής , Εμπειροτέχνης Εργοδηγός , υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών.     

3)  Κυρκούση Σουλτάνα , Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & 

Υποδομών.» 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/55400/14-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών    

 Το από 14/7/2017 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης   

 Τα άρθρα 58, 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

 Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

 Την απόφαση 403/2017 (ΑΔΑ: ΨΡΘ0Ω1Ρ-ΝΝΨ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση 

κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης», 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ»  με προϋπολογισμό 110.000 ευρώ με αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α., ως εξής: 

      

Τακτικά Μέλη  

1)    Δράκος Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)    Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε.         

3)    Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Τ.Ε.   

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1)   Ράμος Βασίλειος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.         

2)   Χατζηνικόλας Αντώνιος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.                     

3)   Σίντου Μαρία,  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   

 

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό 

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως 

Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

 

ΘΕΜΑ 11o εκτός ημερήσιας διάταξης  
                               

     Απόφ. Αρ. 435/2017 (Α.Δ.Α: 7ΚΨΖΩ1Ρ-ΔΓ8) 

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Βελτιωτικές παρεμβάσεις 

στη Τ.Κ. Αρχίπολης»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/55392/14-07-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 16/55392/14-07-2017 εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών, ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 /55370/14-07-2017  Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

 «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ» με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου 

Αλέξανδρου Μπεκιάρη) 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

«Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 14/07/2017 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 

2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
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γ) Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/54522/12-07-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

«ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ» με προϋπολογισμό 60.000,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)    Διακολιός Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.   ( Πρόεδρος )                                         

2)    Περάκης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.         

3)    Γκουμότσιος Νικόλαος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.   

      Αναπληρωματικά μέλη 

1)   Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.         

2)   Παροικάκη Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.                     

3)   Αδαμοπούλου Αικατερίνη,  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.                

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό 

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως 

Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών  

2)  Χρήστος Διαμαντής, Εμπειροτέχνης Εργοδηγός , υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών, 

3)  Σουλτάνα Κυρκούση , Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & 

Υποδομών.» 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/55392/14-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών    

 Το από 14/7/2017 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης   

 Τα άρθρα 58, 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

 Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

 Την απόφαση 403/2017 (ΑΔΑ: ΨΡΘ0Ω1Ρ-ΝΝΨ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση 

κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης», 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ»  με 

προϋπολογισμό 60.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ως εξής: 

Τακτικά Μέλη  

1)    Διακολιός Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.   ( Πρόεδρος )                                         

2)    Περάκης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.         

3)    Γκουμότσιος Νικόλαος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.   
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 Αναπληρωματικά μέλη 

1)   Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.         

2)   Παροικάκη Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.                     

3)   Αδαμοπούλου Αικατερίνη,  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.                

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό 

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως 

Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

 
 

 

ΘΕΜΑ 12o εκτός ημερήσιας διάταξης  
                                      

 Απόφ. Αρ. 436/2017 (Α.Δ.Α: 6Μ8ΑΩ1Ρ-ΙΗΧ) 

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση γεφυριού 

και οδοστρώματος δρόμου προς Αγ. Νικήτα Τ.Κ. Δαματριάς»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 

30.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/55397/14-07-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 16/55397/14-07-2017 εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών, ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 /55368/14-07-2017  Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ Τ.Κ. 

ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ» με προϋπολογισμό 30.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου 

Αλέξανδρου Μπεκιάρη) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 14/07/2017 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 

2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/54526/12-07-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ Τ.Κ. 

ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ» με προϋπολογισμό 30.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε: 
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     Τακτικά Μέλη  

1)    Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)    Ζαγοριανός Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.         

  3)    Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   

      Αναπληρωματικά μέλη 

   1)   Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.         

   2)   Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.                     

   3)   Δράκος Αντώνιος,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.             

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό 

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως 

Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο υπογράφεται ως εξής:  

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών.  

2)  Χρήστος Διαμαντής , Εμπειροτέχνης Εργοδηγός , υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών.     

3)  Κυρκούση Σουλτάνα , Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & 

Υποδομών» 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/55397/14-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών    

 Το από 14/7/2017 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης   

 Τα άρθρα 58, 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

 Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

 Την απόφαση 403/2017 (ΑΔΑ: ΨΡΘ0Ω1Ρ-ΝΝΨ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση 

κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης», 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 

ΠΡΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ Τ.Κ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ»  με προϋπολογισμό 30.000 ευρώ με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α., ως εξής: 

 

Τακτικά Μέλη  

1)    Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)    Ζαγοριανός Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.         

   3)   Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   

      

Αναπληρωματικά μέλη 

   1)   Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.         

   2)   Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.                     

   3)   Δράκος Αντώνιος,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.             

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό 

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως 

Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 
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ΘΕΜΑ 13o εκτός ημερήσιας διάταξης  
                                         

Απόφ. Αρ. 437/2017 (Α.Δ.Α: 732ΘΩ1Ρ-7ΟΨ) 

Σύνταξη έκθεσης εσόδων - εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 

Δήμου Ρόδου, οικ. έτους 2017. 

(Εισήγηση τμήματος προϋπολογισμού και πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 

2/55537/14-07-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/55537/14-07-2017 εισήγηση 

του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, 

ως παρακάτω:   

 
Θέμα: Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2017, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική 

επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το 

δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η 

έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται 

υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. 

Στην παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως είχε συμπληρωθεί με την παρ. 4α άρθρ.43 

Ν.3979/2011 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 Ν.4257/2014,ΦΕΚ Α 93/14.7.2014, ορίζονται τα 

εξής: 

«Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου 

Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το 

τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της 

μειοψηφίας  και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η 

έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό 

συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. 

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 

διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των 

εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν 

θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 

αναμόρφωση αυτού, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την 

υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα 

με την εισήγηση της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση 

ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του που λαμβάνεται εντός 

της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωση του για τους λόγους που αναφέρονται 

στο προηγούμενο εδάφιο. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά 

των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου 

Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), 

γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και 

στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου.  

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και 

κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών». 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 

(ΦΕΚ2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται  

τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από 

εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των 

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 

έως και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
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Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της 

 την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει 

 την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των 

στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» 

 την αριθ. 968/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την αριθ. ΑΠ απόφαση 92146/28-12-2016 

(ΑΔΑ: 70ΗΕΟΠ1Ι-ΕΔΛ), απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και 

στοιχεία του δήμου μας 

 

Εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή 

 

Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική 

Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από το αρμόδιο Τμήμα 

Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης(1) και ενσωματώνονται στη παρούσα εισηγητική έκθεση, με βάση 

τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα 

βιβλία και στοιχεία του Δήμου μας. 

 

Ειδικότερα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: 

 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β΄ τριμήνου του έτους 2017. 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β΄ τριμήνου του έτους 2017. 

Πίνακας3: Στοιχεία Ισολογισμού Β΄ τριμήνου του έτους 2017
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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
                               ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                      

                                   ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                      
    15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 
                                          

                              
                              
 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 
 

  

                      ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/6/2017 

 Κ.Α.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα  % Εισπραχθέντα % %  

    
  1 2  2/1 3 3/1 3/2  

 0  Τακτικά Έσοδα 58.751.099,40 23.492.740,09  39,99 23.003.961,99 39,15 97,92      
 01  Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 947.900,00 880.647,03  92,91 392.759,11 41,43 44,60  

 02  Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 14.270,00 348,45  2,44 348,45 2,44 100,00  

 03  Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα 17.296.255,00 7.992.098,65  46,21 7.991.917,60 46,21 100,00  

 04  Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή 
υπηρεσίων 

6.853.913,00 2.165.216,26  31,59 2.164.537,42 31,58 99,97  

 05  Φόροι και εισφορές 533.500,00 180.504,23  33,83 180.473,94 33,83 99,98  

 06  Έσοδα από επιχορηγήσεις 32.343.135,40 12.090.246,28  37,38 12.090.246,28 37,38 100,00  

 07  Λοιπά τακτικά έσοδα 762.126,00 183.679,19  24,10 183.679,19 24,10 100,00  

 1  Έκτακτα Έσοδα 24.951.164,27 3.812.658,61  15,28 3.696.495,25 14,81 96,95  

 11  Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης 
περιουσίας 

8.000,00 2.262,00  28,28 2.262,00 28,28 100,00  

 12  Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 4.983.310,92 829.843,15  16,65 829.843,15 16,65 100,00  

 13  Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 16.897.753,35 2.124.525,11  12,57 2.124.525,11 12,57 100,00  

 14  Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00    0,00       

 15  Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 1.297.000,00 795.641,71  61,34 681.853,88 52,57 85,70  

 16  Λοιπά έκτακτα έσοδα 1.765.100,00 60.386,64  3,42 58.011,11 3,29 96,07  

 2  Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.026.355,00 1.270.611,70  123,80 403.362,85 39,30 31,75  

 21  Τακτικά έσοδα 735.755,00 922.547,45  125,39 393.670,65 53,51 42,67  

 22  Έκτακτα έσοδα 290.600,00 348.064,25  119,77 9.692,20 3,34 2,78  

 3  Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 93.454.914,71 93.142.678,69  99,67 1.305.610,09 1,40 1,40  

 31  Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00    0,00       

 32  Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 93.454.914,71 93.142.678,69  99,67 1.305.610,09 1,40 1,40  

 4  Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 12.400.800,00 5.478.145,31  44,18 5.470.490,42 44,11 99,86  
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 41  Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων 12.194.800,00 5.444.890,76  44,65 5.437.917,15 44,59 99,87 
 

 

 42  Επιστροφές χρημάτων 206.000,00 33.254,55  16,14 32.573,27 15,81 97,95  

 5  Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 30.728.252,22 30.728.252,22  100,00 30.728.252,22 100,00 100,00  

       Σύνολα εσόδων 221.312.585,60 157.925.086,62    64.608.172,82       

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

                    ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/6/2017 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα  % Τιμολ/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα  % % 

1 2  2/1 3 3/1 4 5  5/1 5/3 

6 Έξοδα 82.004.273,69 67.158.024,48  81,90 29.881.059,69 36,44 29.153.676,29 27.178.130,04  33,14 90,95   
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 27.509.177,25 26.575.893,99  96,61 13.653.437,59 49,63 13.653.437,59 12.752.582,87  46,36 93,40 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.075.349,34 875.447,34  81,41 328.900,26 30,59 264.791,72 257.539,25  23,95 78,30 

62 Παροχές τρίτων 20.466.868,72 14.404.772,83  70,38 4.574.525,65 22,35 4.313.120,14 3.960.436,65  19,35 86,58 

63 Φόροι - τέλη 1.192.500,00 642.500,00  53,88 13.214,63 1,11 2.236,13 2.086,13  0,17 15,79 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα 6.008.646,46 1.402.562,56  23,34 395.494,21 6,58 159.625,73 116.683,71  1,94 29,50 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 4.583.000,00 4.576.500,00  99,86 2.014.693,83 43,96 2.014.693,83 1.858.392,89  40,55 92,24 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων 4.622.550,18 3.443.166,02  74,49 782.726,18 16,93 627.703,81 549.683,26  11,89 70,23 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 15.996.181,74 15.167.181,74  94,82 8.118.067,34 50,75 8.118.067,34 7.680.725,28  48,02 94,61 

68 Λοιπά Έξοδα 550.000,00 70.000,00  12,73 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  

7 Επενδύσεις 24.509.396,51 21.047.952,36  85,88 2.554.674,93 10,42 2.333.517,87 2.127.676,19  8,68 83,29 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων 

3.028.784,04 1.898.324,04  62,68 982.059,82 32,42 947.843,26 867.865,86  28,65 88,37 

73 Έργα 19.096.863,47 18.473.824,47  96,74 1.465.832,51 7,68 1.351.390,01 1.252.323,53  6,56 85,43 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 2.253.277,00 545.331,85  24,20 46.782,60 2,08 34.284,60 7.486,80  0,33 16,00 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

130.472,00 130.472,00  100,00 60.000,00 45,99 0,00 0,00  0,00 0,00 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 114.282.290,06 15.992.546,33  13,99 11.118.581,23 9,73 8.101.118,97 7.377.863,72  6,46 66,36 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 5.980.449,14 2.015.710,73  33,71 2.178.464,44 36,43 1.311.353,66 1.228.381,95  20,54 56,39 

82 Αποδόσεις 12.954.800,00 11.971.371,84  92,41 5.684.803,44 43,88 5.680.202,01 5.668.202,01  43,75 99,71 
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83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 4.454.310,92 2.005.463,76  45,02 3.255.313,35 73,08 1.109.563,30 481.279,76  10,80 14,78 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 90.892.730,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  

9 Αποθεματικό 516.625,34 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  

     Σύνολα 
δαπανών 

221.312.585,60 104.198.523,17    43.554.315,85   39.588.313,13 36.683.669,95     

 
 
 
 
 
 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

 

 

            Τέλος 
Προηγούμενου 

Έτους 

Προηγούμενο 
τρίμηνο 

 Β' Τρίμηνο 
2017 

 Μεταβολή 
%               

              

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  1 2  3  3/2    

Α.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)  99.585.094,77 104.249.888,55  104.249.888,55  0,00     

1.  Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 
30.10) 

 92.080.595,21 96.750.608,99  96.750.608,99  0,00 

2.  Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)  0,00 0,00  0,00      

3.  Λοιπές απαιτήσεις (33)  7.504.499,56 7.499.279,56  7.499.279,56  0,00 

Β.  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)  30.811.697,60 29.082.509,71  29.082.509,71  0,00 

1.  Ταμείο (38.00)  2.897,36 11.680,70  11.680,70  0,00 

2.  Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 
38.04) 

 30.808.800,24 29.070.229,01  29.070.229,01  0,00 

Γ.  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) 

 0,00 0,00  0,00      

1.  Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)  0,00 0,00  0,00      

2.  Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)  0,00 0,00  0,00      

3.  Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 
ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01) 

 0,00 0,00  0,00      

                             

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  1 2  3  3/2 

Α.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 
53.17) 

 41.624.068,93 40.990.443,58  40.990.443,58  0,00     

1.  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 
τράπεζες (45) 

 38.737.263,41 38.737.263,41  38.737.263,41  0,00 

2.  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 
τράπεζες (52 + 53.17) 

 2.886.805,52 2.253.180,17  2.253.180,17  0,00 

Β.  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 
55 - 53.17) 

 10.701.332,53 12.572.614,44  12.572.766,16  0,00 

1.  Προμηθευτές (50)  5.781.170,03 6.916.666,42  6.916.666,42  0,00 

3.  Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)  164.072,44 138.518,12  138.669,84  0,11 
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 4.  Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)  1.038.966,67 1.031.926,70  1.031.926,70  0,00 

5.  Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
(53 - 53.17) 

 3.717.123,39 4.485.503,20  4.485.503,20  0,00 

Γ.  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56) 

 0,00 0,00  0,00      

1.  Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)  0,00 0,00  0,00      

2.  Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 
(56.01) 

 0,00 0,00  0,00      

3.  Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 
(56 - 56.00 - 56.01) 

 0,00 0,00  0,00      
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ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Α ΕΞΑΜ. 2017 

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016       

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 

2016 

Εισπραχθέντα 

2017 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

0 Τακτικά Έσοδα 21.212.635,79 23.003.961,99 1.791.326,20 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 363.568,51 392.759,11   29.190,60 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 3.525,99 348,45   -3.177,54 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και 

δικαιώματα 

6.241.638,74 7.991.917,60   1.750.278,86 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και 

παροχή υπηρεσιών 

2.123.920,71 2.164.537,42   40.616,71 

05 Φόροι και εισφορές 145.899,90 180.473,94   34.574,04 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 12.146.218,64 12.090.246,28   -55.972,36 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 187.863,30 183.679,19   -4.184,11 

1 Έκτακτα Έσοδα 2.365.972,96 3.696.495,25   1.330.522,29 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και 

ακίνητης περιουσίας 

0,00 2.262,00   2.262,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών 

189.652,48 829.843,15   640.190,67 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 1.305.085,03 2.124.525,11   819.440,08 

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00   0,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 641.871,19 681.853,88   39.982,69 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 229.364,26 58.011,11   -171.353,15 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 287.093,27 403.362,85   116.269,58 

21 Τακτικά έσοδα 235.734,08 393.670,65   157.936,57 

22 Έκτακτα έσοδα 51.359,19 9.692,20   -41.666,99 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις 

από Π.Ο.Ε. 

1.454.176,60 1.305.610,09   -148.566,51 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00   0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων 

οικονομικών ετών 

1.454.176,60 1.305.610,09   -148.566,51 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 5.392.221,01 5.470.490,42   78.269,41 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και 

τρίτων 

5.273.129,84 5.437.917,15   164.787,31 

42 Επιστροφές χρημάτων 119.091,17 32.573,27   -86.517,90 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου 

Έτους 

22.382.822,75 30.728.252,22   8.345.429,47 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 

 

Από την ανάλυση του πίνακα διαπιστώνουμε ότι τα έσοδα του Α εξαμ. έτους 2017, 

παρουσιάζουν μικρές αυξομειώσεις σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, με σημαντικότερες 

αποκλίσεις στους κωδικούς που αναλύονται παρακάτω: 
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- 03 Έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη και δικαιώματα. Παρουσιάζεται σημαντική αύξηση στα έσοδα του 

συγκεκριμένου κωδικού, στις εισπράξεις που προέρχονται από τα Τέλη που εξοφλούνται μέσω των 

λογαριασμών της ΔΕΗ. Η διαφορά οφείλεται σε επιπλέον ποσά που αφορούσαν εκκαθάριση 

προηγούμενου έτους και μας αποδόθηκαν εντός του 2017.     

-16 Λοιπά έκτακτα έσοδα. Παρατηρείται μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 η οποία 

οφείλεται σε έσοδα από Δημοτικές Επιχειρήσεις, το οποίο όμως έχει ήδη τακτοποιηθεί και θα φανεί στα 

στοιχεία του επόμενου τριμήνου.   

-  21 Τακτικά Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών. Παρατηρείται μια αύξηση στους κωδικούς των 

Τελών Παρεπιδημούντων και στα Τέλη Καθαριότητας Αεροδρομίου. Αυτό οφείλεται σε αυξημένο 

ενδιαφέρον πολιτών και επιχειρήσεων προς εξόφληση των οφειλών τους, ύστερα από αποστολή 

ειδοποιήσεων από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.   

 Παρακάτω παραθέτουμε τον σχετικό πίνακα της συνοπτικής απεικόνισης της Ομάδας  Ι -των 

ιδίων εσόδων του Δήμου. 

 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 

2016 

Εισπραχθέντα 

2017 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 363.568,51 392.759,11 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 3.525,99 348,45 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και 

δικαιώματα 

6.241.638,74 7.991.917,60 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή 

υπηρεσιών 

2.123.920,71 2.164.537,42 

05 Φόροι και εισφορές 145.899,90 180.473,94 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 187.863,30 183.679,19 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 641.871,19 681.853,88 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 229.364,26 58.011,11 

21 Τακτικά έσοδα 235.734,08 393.670,65 

22 Έκτακτα έσοδα 51.359,19 9.692,20 

  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  10.224.745,87 12.056.943,55 

 

 
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α ΕΞΑΜ. 2017 

     ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 2016 2017 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

6 Έξοδα 25.863.499,79   -25.863.499,79 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 12.085.592,96 12.752.582,87 666.989,91 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 250.677,72 257.539,25 6.861,53 

62 Παροχές τρίτων 2.986.074,60 3.960.436,65 974.362,05 

63 Φόροι - τέλη 143.555,01 € 2.086,13 -141.468,88 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα 196.491,35 116.683,71 -79.807,64 

65 Πληρωμές για την 

εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 

2.115.844,99 1.858.392,89 -257.452,10 

66 Δαπάνες προμήθειας 

αναλώσιμων 

471.963,26 549.683,26 77.720,00 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε 

τρίτους 

7.568.167,95 7.680.725,28 112.557,33 
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68 Λοιπά Έξοδα 45.381,95 0,00 -45.381,95 

7 Επενδύσεις 1.074.929,11 2.127.676,19 1.052.747,08 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών 

έργων και προμήθειες παγίων 

65.805,00 867.865,86 802.060,86 

73 Έργα 959.124,11 1.252.323,53 293.199,42 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές 

εργασίες κλπ 

0,00 7.486,80 7.486,80 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης 

(συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 

0,00   0,00 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις 

και προβλέψεις 

7.537.756,33 7.377.863,72 -159.892,61 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2.158.500,37 1.228.381,95 -930.118,42 

82 Αποδόσεις 5.379.255,96 5.668.202,01 288.946,05 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές 

Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

0,00 481.279,76 481.279,76 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 0,00 

9 Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 

 
 

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών παρατηρείται 

στους εξής κωδικούς: 

1) Κωδ:60 ,Αμοιβές και Εξοδα προσωπικού :12.752.582,87€ 

2) Κωδ:62, Παροχές τρίτων :3.960.436,35€ . Εδώ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη που αφορά τα 

συμψηφιστικά εντάλματα του ρεύματος . Η αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 

2016 οφείλεται στους λόγους που αναφέρονται στον κωδ.0311  

3) Κωδ:65, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης: 1.858.392,89€. Αφορά την 

αποπληρωμή των δόσεων των δάνειων του Δήμου μας. 

4) Κωδ:67,  Πληρωμές –Μεταβιβάσεις σε τρίτους :7.680.725,28€. Στον κωδικό αυτό 

εμπεριέχονται: 

-Επιχορήγηση σε Σχολικές Επιτροπές :394.432€ 

-Επιχορήγηση σε ΔΟΠ: 1.250.000€ 

-Επιχορήγηση σε Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης: 61.100€ 

-Επιχορήγηση σε ΔΟΠΑΡ : 515.400€ 

-Προνοιακά επιδόματα : 5.436.943,82€   

 

Επίσης παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με το έτος  2016 στους κωδικούς 63 

και 64 οι οποίες αφορούν σε πληρωμές για ΕΝΦΙΑ 2015, 2016  και ΙΚΑ επιχειρήσεων του Δήμου 

που τελούσαν υπό εκκαθάριση και τα οποία ως οφειλές επωμίστηκε τελικώς ο Δήμος Ρόδου. Οι εν 

λόγω οφειλές εξοφλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2016. 

 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

Το Υπουργείο ελέγχει τις αποκλίσεις στα Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ ΚΑ 32 σε σχέση με το 

στόχο που θέσαμε στο αντίστοιχο τρίμηνο.  

Πίνακας ελέγχου εσόδων σε σχέση με στοχοθεσία  

  ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 

Στοιχεία 

Γραμμή ΟΠΔ  - Ίδια 

Έσοδα 

Γραμμή ΟΠΔ - Έσοδα ΠΟΕ 

ΚΑ 32 

 Στόχος  10.704.064,00 1.527.730,00 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού 12.056.943,55 1.305.610,09 
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Ποσό απόκλισης από το στόχο  1.352.879,55 -222.119,91 

Ποσοστό  απόκλισης από το στόχο  12,64% -14,54% 

   Σε σχέση με την στοχοθεσία παρατηρούμε ότι, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τόσο 

στα ίδια έσοδά μας , όσο και στα ανείσπρακτα έσοδα παρελθόντων ετών παρουσιάζονται αποκλίσεις 

άνω του 10% που είναι το επιτρεπόμενο όριο. Συγκεκριμένα, τα Ίδια Έσοδα παρουσιάζουν αύξηση 

κατά 1.352.879,55€ (12,64%), ενώ τα ανείσπραχτα έσοδα παρελθόντων ετών μειώθηκαν κατά 

222.119,91€ (14,54%).  

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ κατάρτισης του προϋπολογισμού,  οι αποκλίσεις των ΙΔΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ δεν μπορούν να τακτοποιηθούν εφόσον δεν υπερβούν  το τελικό ετήσιο προϋπολογισθέν 

ύψος, παρόλο που διαφαίνεται αύξηση αυτών. Όσον αφορά την απόκλιση από τον εξαμηνιαίο στόχο, 

στον κωδικό των ΠΟΕ, η υπηρεσία είναι σε αναμονή του επόμενου τριμήνου (Γ΄τρίμηνο 2017) 

προκειμένου να διαμορφώσει πληρέστερη και ακριβέστερη εικόνα, καθώς  το ποσοστό μπορεί 

εύκολα να ανατραπεί, ειδικά εάν ψηφιστεί νέα ρύθμιση οφειλών στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται 

και οι ΟΤΑ.   

Επομένως, δεν προτείνεται αναμόρφωση, καθώς οι αποκλίσεις αναμένεται να εξομαλυνθούν 

στα επόμενα τρίμηνα. 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Βαϊλάκη Άννας) 

 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος ζητάει από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.   

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/55537/14.07.2017 του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Τα άρθρα 58, 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Την απόφαση 403/2017 (ΑΔΑ: ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων 

θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 

(μειοψηφούντος του κ. Κασσανή Ευγένιου) 

 

 Α. Εγκρίνει το σχέδιο της έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Β΄ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του 

Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και συντάσσει το τελικό κείμενο αυτής, όπως παρατίθεται κατωτέρω, 

 

Β. Παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, την συνταχθείσα έκθεση Εσόδων - Εξόδων Β΄ τριμήνου για 

τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 η οποία, επιπροσθέτως, αναρτάται 

υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου.  

  

   Η, εν λόγω, έκθεση υπογράφεται από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που παρίσταντο στην 

συνεδρίαση που εξέτασε το ανωτέρω θέμα και αποτελεί  συνοδευτικό και αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας απόφασης, ως κατωτέρω: 
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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
                               ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                      

                                   ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                      

    15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

                                          

                              
                              
 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

 

  

                      ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/6/2017 

 Κ.Α.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα  % Εισπραχθέντα % %  

    
  1 2  2/1 3 3/1 3/2  

 0  Τακτικά Έσοδα 58.751.099,40 23.492.740,09  39,99 23.003.961,99 39,15 97,92      

 01  Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 947.900,00 880.647,03  92,91 392.759,11 41,43 44,60  

 02  Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 14.270,00 348,45  2,44 348,45 2,44 100,00  

 03  Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα 17.296.255,00 7.992.098,65  46,21 7.991.917,60 46,21 100,00  

 04  Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων 6.853.913,00 2.165.216,26  31,59 2.164.537,42 31,58 99,97  

 05  Φόροι και εισφορές 533.500,00 180.504,23  33,83 180.473,94 33,83 99,98  

 06  Έσοδα από επιχορηγήσεις 32.343.135,40 12.090.246,28  37,38 12.090.246,28 37,38 100,00  

 07  Λοιπά τακτικά έσοδα 762.126,00 183.679,19  24,10 183.679,19 24,10 100,00  

 1  Έκτακτα Έσοδα 24.951.164,27 3.812.658,61  15,28 3.696.495,25 14,81 96,95  

 11  Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 8.000,00 2.262,00  28,28 2.262,00 28,28 100,00  

 12  Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 4.983.310,92 829.843,15  16,65 829.843,15 16,65 100,00  

 13  Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 16.897.753,35 2.124.525,11  12,57 2.124.525,11 12,57 100,00  

 14  Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00    0,00       

 15  Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 1.297.000,00 795.641,71  61,34 681.853,88 52,57 85,70  

 16  Λοιπά έκτακτα έσοδα 1.765.100,00 60.386,64  3,42 58.011,11 3,29 96,07  

 2  Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.026.355,00 1.270.611,70  123,80 403.362,85 39,30 31,75  

 21  Τακτικά έσοδα 735.755,00 922.547,45  125,39 393.670,65 53,51 42,67  

 22  Έκτακτα έσοδα 290.600,00 348.064,25  119,77 9.692,20 3,34 2,78  

 3  Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 93.454.914,71 93.142.678,69  99,67 1.305.610,09 1,40 1,40  

 31  Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00    0,00       

 32  Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 93.454.914,71 93.142.678,69  99,67 1.305.610,09 1,40 1,40  

 4  Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 12.400.800,00 5.478.145,31  44,18 5.470.490,42 44,11 99,86  

 41  Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων 12.194.800,00 5.444.890,76  44,65 5.437.917,15 44,59 99,87  

 42  Επιστροφές χρημάτων 206.000,00 33.254,55  16,14 32.573,27 15,81 97,95  
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 5  Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 30.728.252,22 30.728.252,22  100,00 30.728.252,22 100,00 100,00  

       Σύνολα εσόδων 221.312.585,60 157.925.086,62    64.608.172,82       

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

                    ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/6/2017 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα  % Τιμολ/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα  % % 

1 2  2/1 3 3/1 4 5  5/1 5/3 

6 Έξοδα 82.004.273,69 67.158.024,48  81,90 29.881.059,69 36,44 29.153.676,29 27.178.130,04  33,14 90,95   
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 27.509.177,25 26.575.893,99  96,61 13.653.437,59 49,63 13.653.437,59 12.752.582,87  46,36 93,40 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.075.349,34 875.447,34  81,41 328.900,26 30,59 264.791,72 257.539,25  23,95 78,30 

62 Παροχές τρίτων 20.466.868,72 14.404.772,83  70,38 4.574.525,65 22,35 4.313.120,14 3.960.436,65  19,35 86,58 

63 Φόροι - τέλη 1.192.500,00 642.500,00  53,88 13.214,63 1,11 2.236,13 2.086,13  0,17 15,79 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα 6.008.646,46 1.402.562,56  23,34 395.494,21 6,58 159.625,73 116.683,71  1,94 29,50 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 4.583.000,00 4.576.500,00  99,86 2.014.693,83 43,96 2.014.693,83 1.858.392,89  40,55 92,24 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων 4.622.550,18 3.443.166,02  74,49 782.726,18 16,93 627.703,81 549.683,26  11,89 70,23 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 15.996.181,74 15.167.181,74  94,82 8.118.067,34 50,75 8.118.067,34 7.680.725,28  48,02 94,61 

68 Λοιπά Έξοδα 550.000,00 70.000,00  12,73 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  

7 Επενδύσεις 24.509.396,51 21.047.952,36  85,88 2.554.674,93 10,42 2.333.517,87 2.127.676,19  8,68 83,29 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων 

3.028.784,04 1.898.324,04  62,68 982.059,82 32,42 947.843,26 867.865,86  28,65 88,37 

73 Έργα 19.096.863,47 18.473.824,47  96,74 1.465.832,51 7,68 1.351.390,01 1.252.323,53  6,56 85,43 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 2.253.277,00 545.331,85  24,20 46.782,60 2,08 34.284,60 7.486,80  0,33 16,00 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

130.472,00 130.472,00  100,00 60.000,00 45,99 0,00 0,00  0,00 0,00 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 114.282.290,06 15.992.546,33  13,99 11.118.581,23 9,73 8.101.118,97 7.377.863,72  6,46 66,36 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 5.980.449,14 2.015.710,73  33,71 2.178.464,44 36,43 1.311.353,66 1.228.381,95  20,54 56,39 

82 Αποδόσεις 12.954.800,00 11.971.371,84  92,41 5.684.803,44 43,88 5.680.202,01 5.668.202,01  43,75 99,71 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 4.454.310,92 2.005.463,76  45,02 3.255.313,35 73,08 1.109.563,30 481.279,76  10,80 14,78 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 90.892.730,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  

9 Αποθεματικό 516.625,34 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
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     Σύνολα 
δαπανών 

221.312.585,60 104.198.523,17    43.554.315,85   39.588.313,13 36.683.669,95     
 
 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

 

 

            Τέλος 
Προηγούμενου 

Έτους 

Προηγούμενο 
τρίμηνο 

 Β' Τρίμηνο 
2017 

 Μεταβολή 
%               

              

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  1 2  3  3/2    

Α.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)  99.585.094,77 104.249.888,55  104.249.888,55  0,00     

1.  Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 
30.10) 

 92.080.595,21 96.750.608,99  96.750.608,99  0,00 

2.  Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)  0,00 0,00  0,00      

3.  Λοιπές απαιτήσεις (33)  7.504.499,56 7.499.279,56  7.499.279,56  0,00 

Β.  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)  30.811.697,60 29.082.509,71  29.082.509,71  0,00 

1.  Ταμείο (38.00)  2.897,36 11.680,70  11.680,70  0,00 

2.  Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 
38.04) 

 30.808.800,24 29.070.229,01  29.070.229,01  0,00 

Γ.  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) 

 0,00 0,00  0,00      

1.  Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)  0,00 0,00  0,00      

2.  Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)  0,00 0,00  0,00      

3.  Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 
ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01) 

 0,00 0,00  0,00      

                             

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  1 2  3  3/2 

Α.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 
53.17) 

 41.624.068,93 40.990.443,58  40.990.443,58  0,00     

1.  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 
τράπεζες (45) 

 38.737.263,41 38.737.263,41  38.737.263,41  0,00 

2.  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 
τράπεζες (52 + 53.17) 

 2.886.805,52 2.253.180,17  2.253.180,17  0,00 

Β.  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 
55 - 53.17) 

 10.701.332,53 12.572.614,44  12.572.766,16  0,00 

1.  Προμηθευτές (50)  5.781.170,03 6.916.666,42  6.916.666,42  0,00 

3.  Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)  164.072,44 138.518,12  138.669,84  0,11 
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4.  Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)  1.038.966,67 1.031.926,70  1.031.926,70  0,00 

5.  Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
(53 - 53.17) 

 3.717.123,39 4.485.503,20  4.485.503,20  0,00 

Γ.  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56) 

 0,00 0,00  0,00      

1.  Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)  0,00 0,00  0,00      

2.  Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 
(56.01) 

 0,00 0,00  0,00      

3.  Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 
(56 - 56.00 - 56.01) 

 0,00 0,00  0,00      
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ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Α ΕΞΑΜ. 2017 

 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016       

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 

2016 

Εισπραχθέντα 

2017 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

0 Τακτικά Έσοδα 21.212.635,79 23.003.961,99 1.791.326,20 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 363.568,51 392.759,11   29.190,60 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 3.525,99 348,45   -3.177,54 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και 

δικαιώματα 

6.241.638,74 7.991.917,60   1.750.278,86 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και 

παροχή υπηρεσιών 

2.123.920,71 2.164.537,42   40.616,71 

05 Φόροι και εισφορές 145.899,90 180.473,94   34.574,04 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 12.146.218,64 12.090.246,28   -55.972,36 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 187.863,30 183.679,19   -4.184,11 

1 Έκτακτα Έσοδα 2.365.972,96 3.696.495,25   1.330.522,29 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και 

ακίνητης περιουσίας 

0,00 2.262,00   2.262,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών 

189.652,48 829.843,15   640.190,67 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 1.305.085,03 2.124.525,11   819.440,08 

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00   0,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 641.871,19 681.853,88   39.982,69 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 229.364,26 58.011,11   -171.353,15 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 287.093,27 403.362,85   116.269,58 

21 Τακτικά έσοδα 235.734,08 393.670,65   157.936,57 

22 Έκτακτα έσοδα 51.359,19 9.692,20   -41.666,99 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις 

από Π.Ο.Ε. 

1.454.176,60 1.305.610,09   -148.566,51 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00   0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων 

οικονομικών ετών 

1.454.176,60 1.305.610,09   -148.566,51 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 5.392.221,01 5.470.490,42   78.269,41 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και 

τρίτων 

5.273.129,84 5.437.917,15   164.787,31 

42 Επιστροφές χρημάτων 119.091,17 32.573,27   -86.517,90 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου 

Έτους 

22.382.822,75 30.728.252,22   8.345.429,47 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 

 

Από την ανάλυση του πίνακα διαπιστώνουμε ότι τα έσοδα του Α εξαμ. έτους 2017, παρουσιάζουν 

μικρές αυξομειώσεις σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, με σημαντικότερες αποκλίσεις στους 

κωδικούς που αναλύονται παρακάτω: 

 

- 03 Έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη και δικαιώματα. Παρουσιάζεται σημαντική αύξηση στα έσοδα του 

συγκεκριμένου κωδικού, στις εισπράξεις που προέρχονται από τα Τέλη που εξοφλούνται μέσω των 

λογαριασμών της ΔΕΗ. Η διαφορά οφείλεται σε επιπλέον ποσά που αφορούσαν εκκαθάριση 

προηγούμενου έτους και μας αποδόθηκαν εντός του 2017.     
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-16 Λοιπά έκτακτα έσοδα. Παρατηρείται μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 η οποία 

οφείλεται σε έσοδα από Δημοτικές Επιχειρήσεις, το οποίο όμως έχει ήδη τακτοποιηθεί και θα φανεί στα 

στοιχεία του επόμενου τριμήνου.   

-  21 Τακτικά Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών. Παρατηρείται μια αύξηση στους κωδικούς των 

Τελών Παρεπιδημούντων και στα Τέλη Καθαριότητας Αεροδρομίου. Αυτό οφείλεται σε αυξημένο 

ενδιαφέρον πολιτών και επιχειρήσεων προς εξόφληση των οφειλών τους, ύστερα από αποστολή 

ειδοποιήσεων από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.   

 

 Παρακάτω παραθέτουμε τον σχετικό πίνακα της συνοπτικής απεικόνισης της Ομάδας  Ι -των ιδίων 

εσόδων του Δήμου. 

 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 

2016 

Εισπραχθέντα 

2017 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 363.568,51 392.759,11 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 3.525,99 348,45 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα 6.241.638,74 7.991.917,60 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή 

υπηρεσιών 

2.123.920,71 2.164.537,42 

05 Φόροι και εισφορές 145.899,90 180.473,94 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 187.863,30 183.679,19 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 641.871,19 681.853,88 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 229.364,26 58.011,11 

21 Τακτικά έσοδα 235.734,08 393.670,65 

22 Έκτακτα έσοδα 51.359,19 9.692,20 

  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  10.224.745,87 12.056.943,55 

 

 
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α ΕΞΑΜ. 2017 

     ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 2016 2017 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

6 Έξοδα 25.863.499,79   -25.863.499,79 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 12.085.592,96 12.752.582,87 666.989,91 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 250.677,72 257.539,25 6.861,53 

62 Παροχές τρίτων 2.986.074,60 3.960.436,65 974.362,05 

63 Φόροι - τέλη 143.555,01 € 2.086,13 -141.468,88 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα 196.491,35 116.683,71 -79.807,64 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση 

δημοσίας πίστεως 

2.115.844,99 1.858.392,89 -257.452,10 

66 Δαπάνες προμήθειας 

αναλώσιμων 

471.963,26 549.683,26 77.720,00 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε 

τρίτους 

7.568.167,95 7.680.725,28 112.557,33 

68 Λοιπά Έξοδα 45.381,95 0,00 -45.381,95 

7 Επενδύσεις 1.074.929,11 2.127.676,19 1.052.747,08 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων 

και προμήθειες παγίων 

65.805,00 867.865,86 802.060,86 

73 Έργα 959.124,11 1.252.323,53 293.199,42 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές 

εργασίες κλπ 

0,00 7.486,80 7.486,80 
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75 Τίτλοι παγίας επένδυσης 

(συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 

0,00   0,00 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις 

και προβλέψεις 

7.537.756,33 7.377.863,72 -159.892,61 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2.158.500,37 1.228.381,95 -930.118,42 

82 Αποδόσεις 5.379.255,96 5.668.202,01 288.946,05 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές 

Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

0,00 481.279,76 481.279,76 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 0,00 

9 Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 

 

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών παρατηρείται στους 

εξής κωδικούς  : 

1) Κωδ:60 ,Αμοιβές και Εξοδα προσωπικού :12.752.582,87€ 

2) Κωδ:62, Παροχές τρίτων :3.960.436,35€ . Εδώ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη που αφορά τα 

συμψηφιστικά εντάλματα του ρεύματος . Η αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016 

οφείλεται στους λόγους που αναφέρονται στον κωδ.0311  

3) Κωδ:65, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης: 1.858.392,89€. Αφορά την 

αποπληρωμή των δόσεων των δάνειων του Δήμου μας. 

4) Κωδ:67,  Πληρωμές –Μεταβιβάσεις σε τρίτους :7.680.725,28€. Στον κωδικό αυτό εμπεριέχονται : 

-Επιχορήγηση σε Σχολικές Επιτροπές :394.432€ 

-Επιχορήγηση σε ΔΟΠ: 1.250.000€ 

-Επιχορήγηση σε Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης: 61.100€ 

-Επιχορήγηση σε ΔΟΠΑΡ : 515.400€ 

-Προνοιακά επιδόματα : 5.436.943,82€   

 

Επίσης παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με το έτος  2016 στους κωδικούς 63 και 

64 οι οποίες αφορούν σε πληρωμές για ΕΝΦΙΑ 2015, 2016  και ΙΚΑ επιχειρήσεων του Δήμου που 

τελούσαν υπό εκκαθάριση και τα οποία ως οφειλές επωμίστηκε τελικώς ο Δήμος Ρόδου. Οι εν λόγω 

οφειλές εξοφλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2016. 

 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

Το Υπουργείο ελέγχει τις αποκλίσεις στα Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ ΚΑ 32 σε σχέση με το στόχο 

που θέσαμε στο αντίστοιχο τρίμηνο.  

Πίνακας ελέγχου εσόδων σε σχέση με στοχοθεσία  

  ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 

Στοιχεία 

Γραμμή ΟΠΔ  - Ίδια 

Έσοδα 

Γραμμή ΟΠΔ - Έσοδα ΠΟΕ 

ΚΑ 32 

 Στόχος  10.704.064,00 1.527.730,00 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού 12.056.943,55 1.305.610,09 

Ποσό απόκλισης από το στόχο  1.352.879,55 -222.119,91 

Ποσοστό  απόκλισης από το στόχο  12,64% -14,54% 

   

   
Σε σχέση με την στοχοθεσία παρατηρούμε ότι, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού , τόσο στα 

ίδια έσοδά μας , όσο και στα ανείσπρακτα έσοδα παρελθόντων ετών παρουσιάζονται αποκλίσεις άνω του 

10% που είναι το επιτρεπόμενο όριο. Συγκεκριμένα, τα Ίδια Έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 

1.352.879,55€ (12,64%), ενώ τα ανείσπραχτα έσοδα παρελθόντων ετών μειώθηκαν κατά 222.119,91€ 

(14,54%).  
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Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ κατάρτισης του προϋπολογισμού,  οι αποκλίσεις των ΙΔΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ δεν μπορούν να τακτοποιηθούν εφόσον δεν υπερβούν  το τελικό ετήσιο προϋπολογισθέν 

ύψος, παρόλο που διαφαίνεται αύξηση αυτών. Όσον αφορά την απόκλιση από τον εξαμηνιαίο στόχο, 

στον κωδικό των ΠΟΕ, η υπηρεσία είναι σε αναμονή του επόμενου τριμήνου (Γ΄τρίμηνο 2017) 

προκειμένου να διαμορφώσει πληρέστερη και ακριβέστερη εικόνα, καθώς  το ποσοστό μπορεί εύκολα 

να ανατραπεί, ειδικά εάν ψηφιστεί νέα ρύθμιση οφειλών στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται και οι 

ΟΤΑ.   

Επομένως, δεν προτείνεται αναμόρφωση, καθώς οι αποκλίσεις αναμένεται να εξομαλυνθούν στα 

επόμενα τρίμηνα. 

 

 
 

ΘΕΜΑ 14o εκτός ημερήσιας διάταξης  
                                            

Απόφ. Αρ. 438/2017 (Α.Δ.Α: 7Σ9ΠΩ1Ρ-ΕΦ5) 

Έγκριση δαπάνης προϋπολογισμού 2017 που πληρώθηκε από την πάγια προκαταβολή (Δ.Κ. 

ΙΑΛΥΣΟΥ)  

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/55476/14-07-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/55476/14-07-2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης, που πληρώθηκε από τη πάγια προκαταβολή (Δ.Κ. ΙΑΛΥΣΟΥ)  

       Έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Την Υ.Α 74449/2010, ΦΕΚ 2044/Β’ 

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

5. Τις αποφάσεις της Ο.Ε 93/2017 («Σύσταση πάγιας προκαταβολής»)  και 381/2017 («Διάθεση 

πίστωσης» ) 

6. Τα σχετικά δικαιολογητικά της συγκεκριμένης δαπάνης και κατόπιν ελέγχου τους 

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

τα παραστατικά της προς έγκριση: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

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

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

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

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας και της  Δ/ντριας 

Οικονομικών κ.Καλογήρου Παρασκευής) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

1932 7/7/2017 
ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
047071708 70-6662.0002 374,79 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

ΝΥΥ 5Χ10 
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 Την με αρ. πρωτ.: 2/55476/14-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Την με αρ. 403/2017 (Α.Δ.Α.: ΨΡΘ0Ω1Ρ-ΝΝΨ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση 

κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

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

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

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

από την πάγια προκαταβολή (Δ.Κ. ΙΑΛΥΣΟΥ), στο  σχετικό Κ.Α.70-6662.0002, προϋπολογισμού 2017, η 

οποία επιπροσθέτως έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται 

στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

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

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

 

 
 

ΘΕΜΑ 15o εκτός ημερήσιας διάταξης  
                                            

Απόφ. Αρ. 439/2017 (Α.Δ.Α: Ω24ΚΩ1Ρ-ΖΣΝ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του συνοπτικού, μειοδοτικού                                                               

διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη της  «ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», έτους 2017 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών με αρ. πρωτ. 2/55788/17-07-2017) 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με πρωτ.: 2/55788/17-07-2017, δια της οποίας κοινοποιείται το 

πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού με τίτλο «Επανεκτυπώσεις τουριστικών εντύπων Δήμου 

Ρόδου έτους 2017», ως κατωτέρω: 

«Θέμα :  Κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2017.  

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για οριστικό μειοδότη του 

δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «Επανεκτύπωσης τουριστικών εντύπων 

Δήμου Ρόδου έτους 2017 (κωδ. 10/6615.0001.0001)». 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

 Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την εκτύπωση τουριστικών εντύπων της Δνσης 

Τουρισμού, Δήμου Ρόδου, έτους 2017 (κωδ.10/6615.0001.0001)» 

 

Στη Ρόδο στις 10 Ιουλίου 2017 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

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

απαρτίζεται από τους:  

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

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

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

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

1932 7/7/2017 
ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
047071708 70-6662.0002 374,79 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

ΝΥΥ5Χ10 
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προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 

της «εκτύπωσης τουριστικών εντύπων της Δνσης Τουρισμού Ρόδου Δήμου Ρόδου (κωδ. 10/6615.0001.0001), 

έτους 2017», ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.100 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η 

μελέτη του με την απόφαση 164/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1205/2017 

Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 25/04/2017 με την περίληψη του διαγωνισμού 

2/29598/2017. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης από την ΟΕ. Τέλος, αναρτήθηκε ολόκληρη η διαδικασία στο ΚΗΜΔΗΣ όπως προβλέπεται 

από το νόμο.  

Σύμφωνα με την υπ αριθμό 299/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε σαν 

προσωρινός μειοδότης η εταιρεία RAMOS Α.Ε. 

Με το αρ. πρωτ. 2/48838/26-06-2017 προσκλήθηκε η εταιρεία RAMOS Α.Ε. να υποβάλει μέχρι τις 

07/07/2017 τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Ο προμηθευτής εγκαίρως προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του διαγωνισμού 

(πιστοποιητικό επιμελητηρίου, υπεύθυνες δηλώσεις, φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, κτλ) τα 

οποία η επιτροπή έκρινε ως νόμιμα και επαρκή. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να ανακηρύξει οριστικό  μειοδότη και να κατακυρώσει  το σύνολο της προμήθειας στην εταιρεία 

RΑΜΟΣ ΑΕ με αφμ: 999848380 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

 

Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

Χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Δαπάνη 

άνευ φπα 

 

Έντυπα Ελληνικά  

(μόνο εκτύπωση) 

Τεμάχια 8.000 0,22 € 

 

1.760,00 €  

 

Έντυπα Αγγλικά  

(μόνο εκτύπωση) 

Τεμάχια 8.000 0,22 € 

 

1.760,00  € 

Έντυπα Γαλλικά, 

Γερμανικά, Ιταλικά, 

Ρώσικα, Εβραϊκά, 

Τούρκικα, Ισπανικά, 

Ολλανδικά, Πολωνικά και 

Σουηδικά 

(με μετάφραση) 

Τεμάχια 
30.000 (3.000 

τμχ/γλώσσα) 
0,299 € 8.970,00 € 

Έντυπα Τσέχικα (με 

μετάφραση) 
Τεμάχια 1.000 0,29 € 290,00 €  

 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 
12.780,00 €  

 

Φ.Π.Α. 24% 
3.067,20 € 

 

Σύνολο με Φ.Π.Α. 24% 

 

15.847,20 € 

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

λιγότερο από το 50% αυτών. 

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

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

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

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

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/55788/17-07-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, δια της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, 

 Την με αρ. 403/2017 (Α.Δ.Α.: ΨΡΘ0Ω1Ρ-ΝΝΨ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση 

κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 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. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διεξαγωγής του δημόσιου, συνοπτικού, πρόχειρου, μειοδοτικού 

διαγωνισμού για «ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2017», 

 Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  για «ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017», 
στην εταιρεία RΑΜΟΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ.: 999848380 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

 

Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

Χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Δαπάνη 

άνευ φπα 

 

Έντυπα Ελληνικά  

(μόνο εκτύπωση) 

Τεμάχια 8.000 0,22 € 

 

1.760,00 €  

Έντυπα Αγγλικά  

(μόνο εκτύπωση) 
Τεμάχια 8.000 0,22 € 

 

1.760,00  € 

Έντυπα Γαλλικά, 

Γερμανικά, Ιταλικά, 

Ρώσικα, Εβραϊκά, 

Τούρκικα, Ισπανικά, 

Ολλανδικά, Πολωνικά και 

Σουηδικά 

(με μετάφραση) 

Τεμάχια 
30.000 (3.000 

τμχ/γλώσσα) 
0,299 € 8.970,00 € 

Έντυπα Τσέχικα (με 

μετάφραση) 
Τεμάχια 1.000 0,29 € 290,00 €  

 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 
12.780,00 €  

 

Φ.Π.Α. 24% 
3.067,20 € 

 

Σύνολο με Φ.Π.Α. 24% 

 

15.847,20 € 

 
 

 

 

ΘΕΜΑ 16o εκτός ημερήσιας διάταξης  
                                

         Απόφ. Αρ. 440/2017 (Α.Δ.Α: 6ΥΚ3Ω1Ρ-Ζ0Ι) 

Επανακαθορισμός και τροποποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου με αρ. 

859/2014 που αφορά το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων κατά την διάρκεια των 

εμποροπανηγύρεων. 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ΄αριθμ. 55810/17/7/2017 εισήγηση του 

τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα: « Επανακαθορισμός και τροποποίηση της απόφασης 859/2014 που αφορά το τέλος χρήσης 

κοινόχρηστων χώρων κατά τη διάρκεια των εμποροπανηγύρεων»  
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 Εισηγούμαστε για την μείωση του τέλους Εμποροπανηγύρεων  και την τροποποίηση της 

κανονιστικής πράξης με αρ. 859/2014 ως προς το σκέλος του τέλους των 25,00€ ανά τετραγωνικό 

μέτρο την ημέρα ως εξής:  

 Για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (π.χ. Καταστήματα που Παρασκευάζουν και 

διαθέτουν Σουβλάκια, Λουκουμάδες, Ψημένο Καλαμπόκι κ.τ.λ.)   :  5,37 €/ m2 * ημέρα  

 Για τα Υπόλοιπα Καταστήματα (Εμπορίας Παιδικών Παιχνιδιών, Ρούχων και Υποδημάτων κ.τ.λ.):  

5,07 €/ m2 * ημέρα   

 

Τέλος, σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς, λαμβάνοντας ως μέση συνολική επιφάνεια 

κατάληψης για Λούνα Παρκ τα 2000 m2, κατά ορθή κρίση προτείνουμε ως Τέλος 

 Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου για τη χρήση αυτή τα 9,00 €/m2 εφάπαξ (όπου εάν λάβουμε 

 ως χρόνο διάρκειας του πανηγυριού τις 13 ημέρες, το ανηγμένο Τέλος Κατάληψης 

 Κοινοχρήστου Χώρου Ημερησίως είναι 0,69 €/ m2 * ημέρα). 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Η τιμή του τέλους που αναγράφεται στην κανονιστική  αρ.859/2014 του Δ.Σ.  είχε καθοριστεί 

χωρίς την σύνταξη μελέτης με βάση τους διάφορους παράγοντες δηλ. ( τη διάρκεια της 

εμποροπανήγυρης, το κόστος προετοιμασία της , το είδος του υπαίθριου εμπορίου υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ή λοιπά καταστήματα )    .  

2. Το Νομικό πλαίσιο Άρθρο 1. 

3. Το άρθρο 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') με τίτλο «Ειδικότερα θέματα 

στάσιμου εμπορίου» «1. Για τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την 

ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και 

ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο, σε πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες 

αγορές, απαιτείται άδεια. Η ισχύς των αδειών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις 

εμποροπανηγύρεις των θρησκευτικών ή επετειακών εορτών τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, για τις 

παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο τις επτά (7) 

συναπτές ημέρες, για τις πασχαλινές αγορές τις δέκα (10) συναπτές ημέρες και για τις 

χριστουγεννιάτικες αγορές τις δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες. Η άδεια χορηγείται με απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο αποφαίνεται και για τη διάρκεια ισχύος της εντός των ορίων 

του προηγούμενου εδαφίου». 

4. Την παρ.1 του άρθρου 26 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'), η οποία έχει ως εξής: «Για 

τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή 

επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία 

φορά το χρόνο, σε πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια… Η άδεια 

χορηγείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο αποφαίνεται και για τη διάρκεια 

ισχύος της εντός των ορίων του προηγούμενου εδαφίου». 

5. Την παρ.3 του άρθρου 26 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'), η οποία έχει ως εξής: «Το 

υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, 

ελεύθερους, ιδιωτικούς, δημόσιους, δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους. Το Δημόσιο, οι δήμοι 

και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση 

χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε πρόσωπα που 

δεν κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια». 

6. Την παρ.6 του άρθρου 26 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'), όπως αντικαταστάθηκε 

από την παρ. 2 του άρθρου 233 του Ν. 4281/14 η οποία έχει ως εξής: «6.Επιτρέπεται η συμμετοχή 

στις δραστηριότητες της παραγράφου 1 και σε κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή 

βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) επί του 

συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο 

αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ 

των αιτούντων από το περιφερειακό ή το δημοτικό συμβούλιο κατά περίπτωση.» 

7. Το άρθρο 39 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') με τίτλο: «Μεταβατικές διατάξεις» 

«4.Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 ισχύει από την 1.1.2015». 

8. Τον Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014), καθώς και τροποποίηση αυτού από το άρθρο 93 του 

Ν.4314/14 (ΦΕΚ-265/ Α/23-12-14). 

9. Τον Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) και Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

10. Το Π.Δ.12/2005 (ΦΕΚ 10/Α΄/18-01-2005). 
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11. Την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/ Β΄/08.10.2012), καθώς 

και των διευκρινιστικών εγκύκλιων αυτής. 

12. Την KYA οικ.16228/17-05-2017 (ΦΕΚ 1723/18-05-2017 τεύχος Β΄). 

13. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 ΤΕΥΧΟΣ Α΄/07-06-2010). 

14. Τα άρθρα 73, 83 και 84 του Ν.3852/2010 με τίτλο «Επιτροπή Ποιότητας ζωής Αρμοδιότητες» 

«1Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 

και 82 του Κ.Δ.Κ.».  

15. Το άρθρο 233 του Ν. 4281/14. 

16. Το με αριθ. Κ1-929/10-06-2014 έγγραφο Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

Παροχή διευκρινίσεων διατάξεων του ν. 4264/2014. παρ.3 εδάφιο 4 (Παραγωγοί που δεν 

διαθέτουν άδεια λαϊκής αγοράς). 

17. Τη με αριθ. 633/05-01-2015 (ΦΕΚ 116/ 12-01-2015 τεύχος Β’) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας «Τον καθορισμό των ειδών που πωλούν οι τυφλοί». 

18. Τον Ν. 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125). 

19. Τον Ν. 2946/2001 (ΦΔΚ 224 Α') «Περί υπαίθριας διαφήμισης συμπολιτείες Δήμων και 

κοινοτήτων. 

20. Την εγκ.41/12243/14.06.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ. 

21. Την υπ' αριθ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΕΚ 783/31.12.1987 τεύχος Β') απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ. 

22. Το άρθρο 3 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ: 246Α/1980 τεύχος Α') με τίτλο: «Άρθρον 3. Τέλος χρήσεως 

πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων». «2. Τα τμήματα των κοινοχρήστων 

χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως, καθορίζονται δι’ αποφάσεως του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».  

23. Το υπ’ αριθμ. Κ1-707/12-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας & 

Τουρισμού Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Προστασίας Καταναλωτή. 

24. Την υπ' αριθμ. 7264/20.01.2017 (ΦΕΚ 125/24.01.2017 τεύχος Β') Απόφαση Υπ. Οικονομίας & 

Ανάπτυξης). 

25. Το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 με τίτλο «Κανονιστικές Αποφάσεις» «1.Οι δημοτικές και 

κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές 

αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: ... δ) Καθορίζουν τους όρους και 

τις προϋποθέσεις: δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των  

εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των 

χριστουγεννιάτικων  αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων». 

26. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 58898/25-5-2017 (Κ1-562) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

προστασίας καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Παροχή 

διευκρινίσεων», που αφορά στις εμπορικές δραστηριότητες εμποροπανηγύρεων που λαμβάνουν 

χώρα σε ιδιωτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους. 

27. Την υπ’ αριθμ. 385/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου. 

28. Κάθε άλλη διάταξη που δεν αναφέρεται στον παρόν κανονισμό. 

29. Σύμφωνα με την Εγκ. Υπ. Εσωτ. 12951/8/4/1993  όσοι ασκούν υπαίθρια εμπορική δραστηριότητα     

σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο υποχρεούνται να καταβάλουν κάθε χρόνο το δήμο το ανάλογο     

τέλος για τη χρήση του χώρου αυτού. Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής τέλους, όταν η 

δραστηριότητα  ασκείται σε ιδιωτικό χώρο  ή σε άλλο χώρο όπου δεν ανήκει στο δήμο. Άλλο 

τέλος δεν βαρύνει τους υπαίθριους μικροπωλητές. Στην καταβολή του  τέλους υποχρεούνται και οι 

μικροπωλητές που  συμμετέχουν σε υπαίθριες οργανωμένες αγορές οι οποίες  λειτουργούν σε 

κοινόχρηστους χώρους (εμποροπανηγύρεις , ζωοπανηγύρεις κ.λ.π.). 

30.  Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 12951/8-4-1993, η παραχώρηση των  

χώρων όπου διενεργείται η εμποροπανήγυρη στους ενδιαφερόμενους, μπορεί να γίνει με δύο 

τρόπους α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ΒΔ 24-9/20.10.58 «Δικαίωμα χρήσεως  

κτημάτων έργων ή υπηρεσιών » Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται κανονιστική απόφαση του   

Δημοτικού συμβουλίου για τον τρόπο χρήσης των χώρων αυτών και τον καθορισμό του τέλους. 

Β)  Εκμίσθωση με δημοπρασία . Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν   

για την εκμίσθωση των ακινήτων των δήμων .   

 

 Την μελέτη του κ. Ρόδη Νικόλαου (μηχανικού της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού με αρ. 

πρωτ.2/1506/2017    σχετικά με τον επανακαθορισμό του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για 

συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις. 
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                Α΄ Σκέλος Υπολογισμού 

                Υπολογισμός Ημερήσιας Δαπάνης Εμποροπανήγυρης για το Δήμο  Ρόδου  ανά  m2  

Κοινόχρηστου   Χώρου προς  Εξυπηρέτηση του Υπαίθριου Εμπορίου και Λοιπών Επιχειρήσεων   

 

                Προκειμένου να υπολογισθεί το κόστος ημερήσιας δαπάνης του Δήμου Ρόδου για την 

εξυπηρέτηση μίας εμποροπανήγυρης, λαμβάνονται αρχικά υπόψη τα χαρακτηριστικά μία συγκεκριμένης 

τέτοιας δραστηριότητας   που   είναι   το   πανηγύρι   της   Παναγίας    Κρεμαστής.   Η  διάρκεια  αυτής  

της   δραστηριότητας    είναι  13   ημέρες   (από 11/8 μέχρι και 23/8)  ενώ  η   συνολική   επιφάνεια    την       

οποία ο Δήμος  θα διαθέσει προς εξυπηρέτηση του υπαίθριου εμπορίου και λοιπών    επιχειρήσεων  είναι, 

σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2078/2016 (17-05-2017) εισήγηση της υπηρεσίας μας 2.340,00m2: 

 
Πλευρά Μήκος Πλευράς  

(m) 

Πλάτος Ζώνης  (m) Τμήμ. 

Πλευράς 

Επιφάνεια Κοινόχρηστου Χώρου (m2) 

Β-Ζ 164 3 2 164 x 3 x 2 =                                   984  m2  

E-H 70 3 1 70 x 3 x 1 =                                     210  m2  

A-Θ 53 3 2 53 x 3 x 2 =                                     318  m2  

Γ-Δ 32 3 2 32 x 3 x 2 =                                     192  m2  

Η-Θ 106 3 2 106 x 3 x 2 =                                   636  m2  

Συνολική Επιφάνεια Κοινόχρηστου Χώρου (m2) 2.340,00  m2 

 
Συνολική Δαπάνη Δήμου καθ΄ όλη τη Διάρκεια της Εμποροπανήγυρης 

 

Είδος Εργασίας 

Απαιτούμενος 

Αριθμός 

Ημερομισθίων 

Εργατών 

Κόστος 

Ημερομισθίου 

(μικτό) 

€/ημέρα 

Δαπάνη 

Οχήματος  

με Εργάτες 

€/ημέρα 

Συνολική 

Ημερήσια 

Δαπάνη 

€/ημέρα 

Συνολική  Δαπάνη 

καθ΄ όλη τη Διάρκεια 

του Πανηγυριού  € 

Προετοιμασία για το πανηγύρι 

Σάρωση-Αποψιλώσεις 4 50  200 200 

Πλύσιμο Χώρου   220 220 220 

Σήμανση/Διαγραμμίσεις 6 50  300 
300 + 200 (υλικά) = 

500 

Καθημερινή Μέριμνα 

Σάρωση 4 50  200 200 x 13 = 2.600,00 

Αποκομιδή   500 
250 

(1/2 βάρδια) 
250 x 13 = 3.250,00 

Καθαριότητα 

Κοινόχρηστων 

Τουαλετών 

2 50  100 

100 x 13 =1.300,00 

+ 250 (υλικά 

καθαριότητας) 

Επόπτης Γενικών 

Καθηκόντων 
2 50  100 100 x 13 =1.300,00 

Εργασίες Μετά το Πέρας της Δραστηριότητας 

Σάρωση 4 50  200 200 

Πλύσιμο Χώρου   220 220 220 

Αποκομιδή Ογκωδών 

Αντικειμένων 
  220 220 220 

Μηχανοκίνητο Σάρωθρο   240 240 240 

 

Συνολική Δαπάνη Δήμου καθ΄ όλη τη Διάρκεια της Εμποροπανήγυρης 

 

10.500,00 € 

 
         Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο υπολογισμός εκ πρώτοις  της ημερήσιας δαπάνης εμποροπανήγυρης     

για το Δήμο Ρόδου ανά m2 κοινόχρηστου χώρου προς εξυπηρέτηση του υπαίθριου εμπορίου          και 

λοιπών επιχειρήσεων  προκύπτει από το λόγο:  

  

        Συνολική Δαπάνη Δήμου καθ΄ όλη τη Διάρκεια της Εμποροπανήγυρης /  Συνολική Επιφάνεια 

Κοινόχρηστου    Χώρου = 10.500,00 € / 2.340,00 m2 = 4,49 €/m2.  

 

       Παρατήρηση 1:   Το πανηγύρι της Κρεμαστής, το οποίο στη συγκεκριμένη εκτίμηση λαμβάνεται ως  

δραστηριότητα σχεδιασμού,  έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τη μεγάλη διάρκειας καθώς και το μεγάλο     

πλήθος που συγκεντρώνει (κάτι αντίστοιχο ισχύει και στα πανηγύρια της Παναγίας Τσαμπίκας στο 
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Αρχάγγελο  ή στου Αγίου Σουλά). Σε πανηγύρια όμως μικρότερου μεγέθους (κυρίως όσον αφορά τη 

διάρκειά τους  

       –τα κόστη προετοιμασίας του πανηγυριού καθώς και μέριμνας μετά το πέρας τους είναι αναπόφευκτα  

αλλά και του περιορισμένου προς διάθεση κοινόχρηστου χώρου που μεγαλώνει τον παραπάνω λόγο    

δαπάνης προς εμβαδόν κοινοχρήστου χώρου),  η ημερήσια δαπάνη για το Δήμο Ρόδου ανά m2 

κοινόχρηστου χώρου αυξάνεται. Λαμβάνοντας ακόμα υπόψη ότι στην παραπάνω εκτίμηση δεν 

συνυπολογίσθηκαν  απρόβλεπτες δαπάνες, μπορούμε με ασφάλεια να θεωρήσουμε ότι η  ημερήσια δαπάνη   

μίας τυπικής εμποροπανήγυρης για το Δήμο Ρόδου ανά m2 κοινόχρηστου χώρου προς εξυπηρέτηση του  

υπαίθριου εμπορίου και λοιπών επιχειρήσεων είναι ίση με 7,00 €/m2.  

          

       Παρατήρηση 2: Θεωρώντας πρακτικά ότι ένα υπαίθριο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος   (π.χ. 

σουβλατζίδικο) παράγει περισσότερα απορρίμματα από ένα αντίστοιχο εμπορικό κατάστημα (π.χ. 

πώλησης  παιδικών παιχνιδιών), θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι τα καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος   υποχρεούνται σε αυξημένο τέλος συγκριτικά με τα υπόλοιπα εμπορικά. Επειδή δε το 

κόστος για το Δήμο  είναι το ένα και το αυτό, θεωρώντας (ως παραδοχή) ότι ποσοστιαία τα καταστήματα 

υγειονομικού  ενδιαφέροντος αποτελούν το 50% των καταστημάτων θα ήταν εύλογο το τέλος να 

διαμορφωνόταν ως εξής: 

 

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  9,00 €/m2 

Λοιπά Καταστήματα  5,00 €/m2  

 

      Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω, καταλήγουμε στο ότι το απαιτούμενο ποσόν για την 

κάλυψη των   εξόδων του Δήμου κατά τη διάρκεια ενός πανηγυριού ανά m2 χώρου και ανά ημέρα είναι: 

Για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος :  9,00 (€/m2)  / 13 ημέρες = 0,70 €/ m2 * ημέρα   

Για τα Υπόλοιπα Καταστήματα :  5,00 (€/m2)  / 13 ημέρες = 0,40 €/ m2 * ημέρα   

  

       Β΄ Σκέλος Υπολογισμού 

        Εναρμόνιση Τέλους Κοινοχρήστων Χώρων και Εισαγωγή του στον Υπολογισμό 

 

        Με την με αρ. 859/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Ρόδου (ΑΔΑ: ΩΤ3ΡΩ1Ρ-8Τ3) 

αναπροσαρμόσθηκε    και καθορίστηκε το Τέλος Κοινοχρήστου Χώρου στο Δήμο Ρόδου.  

        Μεταξύ των ειδών του τέλους αυτού, προσδιορίστηκε Ετήσιο Τέλος ανά m2  για τραπεζοκαθίσματα 

και   εμπορεύματα σε κοινόχρηστους χώρους, ανά Δημοτική Ενότητα. Η τιμή του τέλους αυτού 

παρουσιάζει αυξομειώσεις που δικαιολογημένα οφείλονται στην εμπορικότητα που παρουσιάζει κάθε μία 

περιοχή.  

        Χαρακτηριστικά αναφέρονται: 

Ζώνη Α΄ Δημοτικής Ενότητας Ρόδου (υψηλή εμπορικότητα) … 90 €/m2*έτος  

Ζώνη Γ΄ Δημοτικής Ενότητας Ρόδου … 70 €/m2*έτος 

Αρχάγγελος (οποιαδήποτε περιοχή και Στεγνά) … 40 €/m2*έτος 

Ζώνη Α΄ Ιαλυσού (υψηλή εμπορικότητα) … 60 €/m2*έτος  

Φαληράκι …  60 €/m2*έτος 

Δαματριά … 20 €/m2*έτος              (Χαμηλότερη Τιμή) 

Ζώνη Α΄ Λίνδου … 150 €/m2*έτος   (Υψηλότερη Τιμή)  

 

       Το παραπάνω τέλος φαίνεται να ομοιάζει περισσότερο με το αντίστοιχο τέλος που θα πρέπει να 

συμπεριληφθεί  και σε μία δραστηριότητα όπως μία εμποροπανήγυρη. Για το πανηγύρι της Παναγίας 

Κρεμαστής που χρησιμοποιούμε στους υπολογισμούς μας, ένα αντίστοιχο Ετήσιο Τέλος ανά m2  θα 

μπορούσε να είναι  (κατά ορθή κρίση) 140 €/m2*έτος (σαφώς δεν είναι η υψηλότερη από τις ισχύουσες 

τιμές δηλ. αυτή της Α΄  Ζώνης της Λίνδου, ούτε και η χαμηλότερη δηλ. αυτή της Δαματριάς, αλλά μία τιμή 

που προσεγγίζει μία  εμπορική περιοχή στο νησί της Ρόδου).    

       Λαμβάνοντας τώρα υπόψη ότι σε ένα πανηγύρι η συγκέντρωση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη σε 

σχέση  με τη συγκέντρωση του κόσμου σε μία εμπορική περιοχή υπό κανονικές συνθήκες, καθώς επίσης 

ότι η χρονική διάρκεια του πανηγυριού είναι πολύ μικρή (μερικές ημέρες) σε σχέση με τη διάρκεια ενός 

έτους,  μπορούμε με ασφάλεια να θεωρήσουμε ότι το κοινό που θα προσέλθει σε μία εμπορική περιοχή 

κατά τη διάρκεια  ενός έτους είναι ίδιο σαν πλήθος με το κοινό που θα προσέλθει σε ένα πανηγύρι κατά τη 

διάρκεια ενός μήνα (η κίνηση στις εμπορικές περιοχές έχει αυξομειώσεις κατά τη διάρκεια του έτους 

(χειμερινή περίοδος   – θερινή περίοδος) ενώ κατά τη διάρκεια ενός πανηγυριού η κίνηση είναι αμείωτη 

και μεγάλη καθ΄ όλη τη  διάρκειά  του). 
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       Έτσι λοιπόν, το αντίστοιχο ημερήσιο τέλος που θα πρέπει να καταβάλει ο κάθε ενδιαφερόμενος ανά 

m2 και ανά ημέρα είναι  140 (€/m2) / 1 μήνα  =  140 (€/m2) / 30 μέρες = 4,67 €/ m2 * ημέρα. Στην τιμή 

αυτή πρέπει να υποχρεωθούν όλων των ειδών τα καταστήματα που θα συμμετάσχουν στην 

εμποροπανήγυρη, δεν πρέπει δηλ. να γίνει διαχωρισμός μεταξύ καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος   και λοιπών.                  

       Μετά λοιπόν τα παραπάνω, έχουμε: 

 

      Από το Α΄ Σκέλος Υπολογισμού 

      (Υπολογισμός Ημερήσιας Δαπάνης Εμποροπανήγυρης για το Δήμο Ρόδου ανά m2 Κοινόχρηστου 

Χώρου προς Εξυπηρέτηση του Υπαίθριου Εμπορίου και Λοιπών Επιχειρήσεων)   

 

Για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος :  9,00 (€/m2)  / 13 ημέρες = 0,70 €/ m2 * ημέρα  ια τα 

Υπόλοιπα Καταστήματα :  5,00 (€/m2)  / 13 ημέρες = 0,40 €/ m2 * ημέρα   

 

      Από το Β΄ Σκέλος Υπολογισμού 

     (Εναρμόνιση Τέλους Κοινοχρήστων Χώρων και Εισαγωγή του στον Υπολογισμό)  

  

Για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος :   4,67 €/ m2 * ημέρα   

Για τα Υπόλοιπα Καταστήματα :   4,67 €/ m2 * ημέρα   

 

       Συνολικό Τέλος Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου για συμμετοχή σε Εμποροπανήγυρη 

 

Για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (π.χ. Καταστήματα που Παρασκευάζουν και Διαθέτουν   

Σουβλάκια, Λουκουμάδες, Ψημένο Καλαμπόκι κ.τ.λ.)   :  5,37 €/ m2 * ημέρα  

 

Για τα Υπόλοιπα Καταστήματα (Εμπορίας Παιδικών Παιχνιδιών, Ρούχων και Υποδημάτων κ.τ.λ.): 5,07 €/ 

m2 * ημέρα   

 

          Τέλος, σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς, λαμβάνοντας ως μέση συνολική επιφάνεια   

κατάληψης για Λούνα Παρκ τα 2000 m2, κατά ορθή κρίση προτείνουμε ως Τέλος Κατάληψης 

Κοινοχρήστου  Χώρου για τη χρήση αυτή τα 9,00 €/m2 εφάπαξ (όπου εάν λάβουμε ως χρόνο διάρκειας 

του πανηγυριού τις 13 ημέρες, το ανηγμένο Τέλος Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου Ημερησίως είναι 

0,69 €/ m2 * ημέρα). 

  

    Συμφωνούμε με την ανωτέρω μελέτη και εισηγούμαστε να τροποποιηθεί το τέλος  εμποροπανήγυρης 

από 25€ τ.μ. την ημέρα  ως κάτωθι:  

 Για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (π.χ. Καταστήματα που Παρασκευάζουν και Διαθέτουν  

Σουβλάκια, Λουκουμάδες, Ψημένο Καλαμπόκι κ.τ.λ.)   :  5,37 €/ m2 * ημέρα  

Για τα Υπόλοιπα Καταστήματα (Εμπορίας Παιδικών Παιχνιδιών, Ρούχων και Υποδημάτων κ.τ.λ.):   5,07 

€/ m2 * ημέρα   

           Τέλος, σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς, λαμβάνοντας ως μέση συνολική επιφάνεια   

κατάληψης για Λούνα Παρκ τα 2000 m2, κατά ορθή κρίση προτείνουμε ως Τέλος Κατάληψης 

Κοινοχρήστου  Χώρου για τη χρήση αυτή τα 9,00 €/m2 εφάπαξ (όπου εάν λάβουμε ως χρόνο διάρκειας 

του πανηγυριού τις 13 ημέρες, το ανηγμένο Τέλος Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου Ημερησίως είναι 

0,69 €/ m2 * ημέρα). 

 

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

 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος ζητάει από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.   

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/55810/17/7/2017 του τμήματος προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Τα άρθρα 58, 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αριθ. 859/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου   
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 Την απόφαση 403/2017 (ΑΔΑ: ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων 

θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Διαβιβάζει με θετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει   για  

την έγκριση  της τροποποίησης της απόφασης 859/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου, στο σκέλος των 

κοινόχρηστων χώρων κατά τη διάρκεια των εμποροπανηγύρεων, ως εξής:  

 

 Για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (π.χ. Καταστήματα που Παρασκευάζουν και 

Διαθέτουν  Σουβλάκια, Λουκουμάδες, Ψημένο Καλαμπόκι κ.τ.λ.)   :  5,37 €/ m2 * ημέρα  

 

 Για τα Υπόλοιπα Καταστήματα (Εμπορίας Παιδικών Παιχνιδιών, Ρούχων και Υποδημάτων κ.τ.λ.):   

5,07 €/ m2 * ημέρα   

 

 Τέλος, λαμβάνοντας ως μέση συνολική επιφάνεια  κατάληψης για Λούνα Παρκ τα 2000 m2, κατά 

ορθή κρίση εγκρίνουμε ως Τέλος Κατάληψης Κοινοχρήστου  Χώρου για τη χρήση αυτή τα 9,00 

€/m2 εφάπαξ (όπου εάν λάβουμε ως χρόνο διάρκειας του πανηγυριού τις 13 ημέρες, το   τέλος 

Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου Ημερησίως είναι 0,69 €/ m2 * ημέρα). 

 
 

ΘΕΜΑ 17o εκτός ημερήσιας διάταξης  
                                  

 Απόφ. Αρ. 441/2017 (Α.Δ.Α: 6ΙΔΧΩ1Ρ-0Θ3) 

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. 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ΄αριθμ. 2/55910/17/7/2017 εισήγηση του 

τμήματος προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ως κατωτέρω: 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ 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 17η του μήνα Ιουλίου  έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 09.00 π.μ., συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών εκμίσθωσης 

παραλιακών χωρών η οποία συστήθηκε με την υπ’  αριθμό  402/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ρόδου ύστερα και από την σχετική  Διακήρυξη δημοπρασίας του Προέδρου με 

αρ.πρωτ. 2/48722 23/6/2017 και της επαναληπτικής με αρ.πρωτ. 2/53863/10-7-2017  της ιδίας 

επιτροπής.  

    Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ο  Πρόεδρος της  Επιτροπής , κ. Διακοσταματίου  

Σάββας,  διαπίστωσε ότι, επί συνόλου 5  μελών, βρέθηκαν παρόντα 3, ήτοι: 

 

Παρόντες        Απόντες  

1. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ                                 1. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

2. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ            2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

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 
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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 

ΧΑΡΙΤΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 047502224 
ΚΟΥΛΟΧΕΡΑΣ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΑΓΓΕΛΟΥ 122269064 10,000.00 € 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 
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 
(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος ζητάει από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.   

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/55910/17/7/2017 του τμήματος προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Τα άρθρα 58, 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Την απόφαση 403/2017 (ΑΔΑ: ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων 

θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

   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. 

   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». 

  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. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει  αυτούσιο το πρακτικό της επαναληπτικής δημοπρασίας για την «παραχώρηση, με αντάλλαγμα, 

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

πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου». 

Β) 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 

ΧΑΡΙΤΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 047502224 
ΚΟΥΛΟΧΕΡΑΣ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΑΓΓΕΛΟΥ 122269064 10,000.00 € 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 



 

 

 
 

ΘΕΜΑ 18o εκτός ημερήσιας διάταξης  
                                               

Απόφ. Αρ. 442/2017 (Α.Δ.Α: 6Θ0ΠΩ1Ρ-ΣΕΙ) 

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/55838/17-07-2017) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου 

με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ» μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό (12/07/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη 

προσωρινού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/55838/17-07-2017, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

 

  Σας αποστέλλουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με τον 

Ν.4412/2016 από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρία ««Σάββας Μακρής & ΣΙΑ 

Ε.Ε.»  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

Καθαιρέσεις : 66% 

Χωματουργικά : 66% 

Ηλεκτροφωτισμός : 63% 

και ποσό προσφοράς 18.431,27 €  ευρώ με Φ.Π.Α 24% και μέση έκπτωση 63,137%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών Σπ : 10.937,62 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 1.968,77 

Σύνολο ΣΔΕ : 12.906,39 

Απρόβλεπτα 15% : 1.935,96 

Μερικό Σύνολο Π1 : 14.842,35 

Αναθεώρηση : 21,58 

Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ Π2 : 14.863,93 

ΦΠΑ 24% : 3.567,34 

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 24% : 18.431,27 

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την ανάθεση 

της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «Σάββας Μακρής & ΣΙΑ Ε.Ε.» σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του Ν. 4412/2016.» 

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

 
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα «προσφορά με επί 

μέρους ποσοστά έκπτωσης» (Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ147/Α’/2016) που θα αναδείξει ανάδοχο ο οποίος θα 

εκτελέσει το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 50.000,00€ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). 

  Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Τετάρτη 12 του μηνός 

Ιουλίου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/35400/15-05-2017, ΑΔΑ: 

64ΕΦΩ1Ρ-ΟΛΓ περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

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

Υποδομών Δήμου Ρόδου, τακτικό μέλος ως πρόεδρος.  

2) Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως τακτικό μέλος, 

3) Ράμος Βασίλειος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, ως μέλος, αναπληρώνοντας λόγω απουσίας (άδεια) το τακτικό μέλος  Ζανεττούλη 

Στεργούλα. 



 

 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμόν 312/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 319/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα 

γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου 52 και 

Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 50.000,00€ (με απρόβλεπτα, 

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

   Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την Πρόεδρο, προσήλθαν 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 Επωνυμία 
Στοιχεία ταυτότητας 

εκπροσώπου 

Κ
Α

Τ
Α

Θ
Ε

Σ
Η

 

Σ
Τ

Η
Ν

 

Ε
Π

ΙΤ
Ρ

Ο
Π

Η
 

Δ
ΙΑ

Γ
Ω

Ν
ΙΣ

Μ
Ο

Υ
 

1 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. - ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε 

Λυριστή Παρασκευη ΑΗ 9555212 

ΑΡ.ΠΡΑΚ.8/8/2016 

2 
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Σ389116 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται η επωνυμία του καθενός 

διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως, στον οποίο 

περιέχονται φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος -κλειστός φάκελος Οικονομικής 

Προσφοράς.  

Μετά την ταχθείσα από τη διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη διακοπή 

προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, η Πρόεδρος, έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών, κήρυξε την λήξη 

παράδοσης των προσφορών. 

Μετά την ταχθείσα από τη διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη 

διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, η πρόεδρος, έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών, κήρυξε 

την λήξη παράδοσης των προσφορών. 

  Στη συνέχεια η πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου και 

διαπίστωσε ότι είχαν καταθέσει προσφορές οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι, ταξινομημένοι κατά ώρα 

κατάθεσης, η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

  

α/α Επωνυμία 

Στοιχεία 

ταυτότητας 

εκπροσώπου 
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3 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 

& ΣΙΑ Ο.Ε. 

16_53743/10-07-

2017 11:27 

4 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
16_54515/12-07-

2017 09:41 

5 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  
16_54519/12-07-

2017 09:44 

6 VAST MAKE ΙΚΕ 
16_54520/12-07-

2017 09:46 

7 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 
16_54529/12-07-

2017 09:50 

8 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 
16_54537/12-07-

2017 09:53 

 



 

 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια. Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρήθηκαν 

σε κατάσταση κατά σειρά κατάθεσής τους, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος 

πρακτικού, ενώ συμπληρώθηκαν και τα στοιχεία των προσώπων που προσκόμισαν την προσφορά. Η 

επιτροπή άνοιξε τους φακέλους προσφοράς κατά σειρά επιδόσεως, μονοέγραψε και τοποθέτησε τον αύξοντα 

αριθμό επίδοσης στους φακέλους δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. Έπειτα ανοίχθηκαν οι 

φάκελοι δικαιολογητικών σύμφωνα με την σειρά προσέλευσης, τοποθετήθηκε ο αύξων αριθμός επίδοσης 

στα περιεχόμενα δικαιολογητικά και μονογράφηκαν ανά φύλλο.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους οικονομικών προσφορών και αφού έθεσε τον 

αύξοντα αριθμό επίδοσης της προσφοράς στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, μονοέγραψε κάθε σελίδα 

και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία ποσοστών έκπτωσης για κάθε διαγωνιζόμενο. Τα στοιχεία αυτά 

καταχωρήθηκαν στην κατάσταση του παραρτήματος Ι.  

Στη συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 

των ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα 

αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016. 

Δεν αποκλείστηκε κανένας υποψήφιος σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού. 

Μετά τα παραπάνω, όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές καταχωρούνται κατά σειρά 

μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό (Παράρτημα ΙΙ). 

Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Η 

επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής.  

Ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, έλεγξε για κάθε 

διαγωνιζόμενο την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής (15.2 της 

διακήρυξης), σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Ο έλεγχος του ΤΕΥΔ συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και πληρότητα υπογραφών. Από 

τον έλεγχο συμπληρώνεται στην κατάσταση του παραρτήματος Ι, για κάθε διαγωνιζόμενο, ο αριθμός ΜΕΕΠ 

με την απαιτούμενη κατηγορία και τάξη, καθώς και τα στοιχεία της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής (ίδρυμα έκδοσης, ημερομηνία έκδοσης και διάρκειας ισχύος και το ποσό εγγύησης).  

Όσον αφορά τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, με το υπ’ αρ. 16/54717/12-07-2017  

έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το αρμόδιο γραφείο ΤΜΕΔΕ Ρόδου και με το υπ’αρ. 

16/54723/12-07-2017 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το αρμόδιο γραφείο ΤΜΕΔΕ 

Ηρακλείου, ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των συμμετεχόντων. 

Η απάντηση του ΤΜΕΔΕ Ρόδου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 12/07/2017 (το υπ’ αρ. 390/12-

07-2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου (και ως εισερχόμενο έγγραφο του Δήμου Ρόδου με 

αρ.πρωτ.16/54900/12-07-2017) με το οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών. 

Η απάντηση του ΤΜΕΔΕ Ηρακλείου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 13-07-2017 (το υπ’ 

αρ384/13-7-2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ηρακλείου ( και ως εισερχόμενο έγγραφο του Δήμου Ρόδου με 

αρ.πρωτ.16/55302/13-07-2017) με το οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα εγγυητικής επιστολής. 

Στη φάση αυτή αποκλείεται η προσφορά της εταιρείας «Παπαδόπουλος Ανέστης και ΣΙΑ Ο.Ε.» (Α.Α. 

Φακέλου 3) λόγω μη ορθής συμπλήρωσης του ΤΕΥΔ στο  Μέρος ΙΙΙ και Μέρος VΙ 

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 «Σάββας Μακρής & ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

 Κατηγορία  Έκπτωση 

Καθαιρέσεις : 66% 

Χωματουργικά : 66% 

Ηλεκτροφωτισμός : 63% 

και ποσό προσφοράς 18.431,27 € για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) 

ήτοι μέση έκπτωση 63,137%.» 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 

  

α/α Επωνυμία 
Στοιχεία ταυτότητας 

εκπροσώπου 

Πτυχίο Εγγυητική συμμετοχής Προσφορά 

Σειρά 

κατάταξης Αριθμός 

ΜΕΕΠ 
Κατηγορία: Η/Μ Τάξη:  

Α1 και άνω  
806,45 €, μέχρι 12/2/2018 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ 

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 
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1 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΑΝΑΚΤΩΡ 

Ε.Ε 

Λυριστή Παρασκευη ΑΗ 
9555212 

ΑΡ.ΠΡΑΚ.8/8/2016 
18780 Η/Μ 2Η ΤΑΞΗ 

61373/11-07-2017 45,000% 44,000% 41,000% 

7 ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 
41,141% 

808,00 € 

2 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Σ389116 24016 Η/Μ 1Η ΤΑΞΗ 

61357/06-07-2017 50,000% 50,000% 54,000% 

4 ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 
53,817% 

807,00 € 
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3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
16_53743/10-07-2017 

11:27 
30554 Η/Μ Α2 

173298/06-07-2017 48,000% 48,000% 48,000% 

6 ΤΜΕΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
48,000% 

806,45 € 

4 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
16_54515/12-07-2017 

09:41 
25192 Η/Μ 2Η ΤΑΞΗ 

61333/03-07-2017 61,000% 62,000% 58,000% 

3 ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 
58,180% 

807,00 € 

5 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  
16_54519/12-07-2017 

09:44 
19043 Η/Μ 2Η ΤΑΞΗ 

61339/04-07-2017 66,000% 66,000% 63,000% 

1 ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 
63,137% 

807,00 € 

6 VAST MAKE ΙΚΕ 
16_54520/12-07-2017 

09:46 
29855 Η/Μ 1Η ΤΑΞΗ 

61317/29-06-2017 37,000% 37,000% 39,000% 

8 ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 
38,908% 

807,00 € 

7 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 
16_54529/12-07-2017 

09:50 
30458 Η/Μ 2Η ΤΑΞΗ 

61306/28-06-2017 54,000% 53,000% 51,000% 

5 ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 
51,095% 

807,00 € 

8 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 
16_54537/12-07-2017 

09:53 
28090 Η/Μ 1Η ΤΑΞΗ 

61335/03-07-2017 62,000% 62,000% 63,000% 

2 ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 
62,954% 

807,00 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

      

α/α Επωνυμία 

Ποσό 

Προσφοράς 

(Με απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση και 

ΦΠΑ) 

Ποσοστό 

έκπτωσης 

α/α 

Ποσοστού 

Έκπτωσης 

Έλεγχος 

Ομαλότητας 

1 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - 

ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε 
29.429,42 41,141% 7 

ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

2 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 23.091,65 53,817% 4 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

3 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 
26.000,00 48,000% 6 

ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

4 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 20.910,21 58,180% 3 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

5 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  18.431,27 63,137% 1 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

6 VAST MAKE ΙΚΕ 30.545,84 38,908% 8 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

7 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 24.452,32 51,095% 5 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

8 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 18.522,91 62,954% 2 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 

     

α/α 

Ποσοστού 

Έκπτωσης 

Επωνυμία 

Ποσό Προσφοράς 

(Με απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση και 

ΦΠΑ) 

Ποσοστό 

έκπτωσης 
Έλεγχος Ομαλότητας 

1 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  18.431,27 63,137% ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

2 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 18.522,91 62,954% ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

3 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ 20.910,21 58,180% ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

4 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 23.091,65 53,817% ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

5 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 24.452,32 51,095% ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

6 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟς & ΣΙΑ Ε.Ε. - 

ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε 
29.429,42 41,141% ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

7 VAST MAKE ΙΚΕ 30.545,84 38,908% ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος ζητάει από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.   

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/55838/17-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 

 Την απόφαση 403/2017 (ΑΔΑ: ΨΡΘ0Ω1Ρ-ΝΝΨ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση 

κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης», 

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

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

 Τα άρθρα 58, 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αριθ. 319/2017 (ΑΔΑ: 7Θ32Ω1Ρ-9Ψ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία με την 

επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

Καθαιρέσεις : 66% 

Χωματουργικά : 66% 

Ηλεκτροφωτισμός : 63% 

 

και ποσό προσφοράς 18.431,27 €  ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, πρόβλεψη 

απολογιστικών, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 63,137%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών Σπ : 10.937,62 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 1.968,77 

Σύνολο ΣΔΕ : 12.906,39 

Απρόβλεπτα 15% : 1.935,96 

Μερικό Σύνολο Π1 : 14.842,35 

Αναθεώρηση : 21,58 

Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ Π2 : 14.863,93 

ΦΠΑ 24% : 3.567,34 

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 24% : 18.431,27 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον 

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

      

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    

 

Σάββας Διακοσταματίου   

      Αντιδήμαρχος                                                                                                                          

                                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

1. Κορωναίος Ιωάννης 

2. Παρασκευάς Δημήτριος 

3. Σταυρής Μιχαήλ 

4. Χατζηλαζάρου Μαρία 

5. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

6. Κασσανής Ευγένειος 
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iΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iiiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 

124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο 
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους 

και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 

τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
ivΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από 

τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
vΌπως 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). 
viΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
viiΌπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού 

δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 

νομοθεσία). 
viii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 

316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

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

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

στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή 
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xiΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την 

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

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xiiΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους 
διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xiiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xivΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 

σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xvii Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 

3863/2010 . 
xixΗ απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

 
xxiii Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
xxiv Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
xxv Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ 

L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο 
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους 

και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 

τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
xxvi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση 

από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
xxvii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
xxviii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
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xxix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

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

31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού 

δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 
νομοθεσία). 
xxx Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 

316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xxxi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

(ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xxxii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή 

της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xxxiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xxxiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), 

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

( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xxxv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxxvi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxxvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxxviiiΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 
σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxxix . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xl Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 
3863/2010 . 
xli  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 
xlii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xliii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xliv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
xlv Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
xlviΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από μια ταχυδρομικές διευθύνσεις, θα πρέπει να αναγραφεί στην 

Προκήρυξη μόνο η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα διενεργηθεί η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων, για την αποφυγή τυχόν 
σύγχυσης. 
xlviiΤίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
xlviii Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 
xlix Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψουν ή να 

προσδιορίσουν στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 
lΣε περίπτωση που είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στη συγγραφή 
υποχρεώσεων  και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, θα πρέπει να προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία 

διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση. Στην περίπτωση αυτή δεν  υπάρχει πρόβλεψη για δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών του διαγωνισμού. 
liΌταν η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα 
μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση 

στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ..... ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί 

φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που 

χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.  
lii Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε 

σύγχυσης και αμφιβολίας. 
liii Συμπληρώνεται ημέρα που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν 

γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. 
liv Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
lv Σκόπιμο είναι η επιστρoφή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού του άρθρου 4.1. (ζ) της 

παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε η 

προσφορά διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
lvi Σημειώνεται ότι ο Αριθμός πτυχίου, η Κατηγορία και η Τάξη του οικονομικού φορέα αναγράφεται, είτε στο Μέρος ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά με 

τον οικονομικό φορέα (εγγραφή σε επίσημο κατάλογο), είτε στο Μέρος IV : Κριτήρια Επιλογής (Α' Καταλληλότητα)  του Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 
lviiΣυμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς και”. 
lviii Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα έλεγχος οικονομικών προσφορών – έλεγχος ομαλότητας και ακολούθως έλεγχος 

δικαιολογητικών συμμετοχής). Αν η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να μην εφαρμόζει το άρθρο 101 παρ. 1, προσαρμόζει αναλόγως την ακολουθούμενη 
διαδικασία (άρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016). 
lixΌταν εφαρμόζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 ή τα άρθρα 
124-126 του ν. 4412/2016, γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές στη Διακήρυξη. 
lxΕπισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να 

εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 
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lxi Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ( 10 ) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι ( 20 

) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο. 
lxiiΜε την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
lxiiiΣτο εν λόγω σημείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής), καθώς και το χρονικό 

διάστημα εντός του οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
κατατέθηκαν,  δηλ. εντός ... εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης. 
lxiv Η περίπτωση αυτή προστίθεται στη Διακήρυξη μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες προβλέπεται υποχρέωση προσυμβατικού ελέγχου, 

σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, άλλως διαγράφεται. 
 
lxvΤίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
lxviΑπό 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 
lxviiΝόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 

4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
lxviii Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    
Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το 

δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο 

διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την 
πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 

80/2016. 
lxixΟι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
lxx Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις 

ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία 

της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης 
έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 

παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της 
Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του 

παρόντος. " 
lxxiΤο ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να 
διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 

4412/2016.  
lxxiiΠρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
lxxiiiΜπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 

4412/2016). 
lxxivΜε την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
lxxv Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται αντιστοίχως το 

13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
lxxviΤο ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη 
στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
lxxviiΕφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
lxxviiiΣυμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπως 

προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις 

υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της 

περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 
lxxixΕφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην 

περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης 
προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής 

(παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 
lxxx Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των 
ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, 

εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι 

εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
lxxxiΗ προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
lxxxiiΟρίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
lxxxiiiΣύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 376 του ν.  4412/2016, μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38, εξακολουθεί να ισχύει η 

δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων στην ΕτΚ (πρβλ και άρθρο 377 παρ. 1 περ (37) ν. 4412/2016). 
lxxxiv Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η 

υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και 

στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
lxxxv Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες 

στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 
lxxxvi Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
lxxxvii Τα κριτήρια επιλογής σχεδιάζονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών 

φορέων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο 

να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής 
των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. 
lxxxviiiΟι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο 

της διακήρυξης. (αναλυτικά βλ. ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου). 
lxxxixΥπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς 
λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) . 
xcΓια τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Γ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και τη σχετική 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
xci Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Δ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και τη σχετική 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
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xcii Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή επίκαιρων αποδεικτικών μέσων . Η αναθέτουσα αρχή δύναται, εάν στις ειδικές διατάξεις που 

διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με τη Διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε σχέση με την 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εντός του οποίου πρέπει να εκδίδονται ( π.χ εντός ενός μηνός ). 
xciii Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή 

του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση."  
xcivΕφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων 

εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
xcvΣυμπληρώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση με τη δημοπρατούμενη σύμβαση έργου 
(πρβλ Μέρος Ι Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 - βλ. αναλυτικότερα ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης 

δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί ). 
xcviΣυμπληρώνονται τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση με τη δημοπρατούμενη σύμβαση έργου 
(πρβλ Μέρος ΙI Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 - βλ. αναλυτικότερα ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης 

δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί). 
xcvii Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε 
εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την 

υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την 

υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 
4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: 

«31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του 

άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
xcviiiΗ σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
xcix Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται 

ξεχωριστά. 
cΜόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 


