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Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 48/10-11-2017  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή  10 

Νοεμβρίου 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.: 2/92300/06-11-2017, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με την παρ. 6  

του άρθρο 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) και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη,  2. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 3. Μουτάφη Δήμο –

Μιχαήλ, 4. Παρασκευά Δημήτριο, 5. Σταυρή Μιχαήλ, 6.  Παλαιολόγου Μιχαήλ, 

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

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 2. 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, 3. Κασσανή Ευγένιο 

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

Παναγιώτη, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 4. Σπανό - Παπαγιάννη 

Αναστάσιο (δικ/νος), 5. Δράκο Στέφανο (δικ/νος) 

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

Καρτάνου Παρασκευής, υπαλλήλων του τμήματος διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου,  

 

 

 

ΘΕΜΑ                                                                Aπόφ.Αρ.647/2017 (ΑΔΑ: Ψ6ΚΞΩ1Ρ-ΧΑΕ) 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης 

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

μέλη της Επιτροπής για την ύπαρξη τεσσάρων κατεπειγόντων θεμάτων όπου σύμφωνα με 

διευκρινιστική 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 λάβουν τις σχετικές αποφάσεις:  
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση για την απευθείας ανάθεση ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου Ρόδου, λόγω του κατεπείγοντος. 

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

2/93014/08-11-2017) 

2. Έγκριση του πρακτικού (παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών) του πρόχειρου 

διαγωνισμού για την προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και 

φορτηγού τύπου VAN. 

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

2/93579/09-11-2017) 

3. Κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης και έγκριση μελέτης του πρόχειρου διαγωνισμού για 

την «Προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου 

VAN». 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/93573/ 

09-11-2017) 

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αξιολόγηση 

των δικαιολογητικών συμμετοχής, για τη προμήθεια «γραφικής ύλης, εντύπων και 

υλικών εκτύπωσης του Δήμου Ρόδου». 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/93582/09-11-

2017) 

Τα παραπάνω θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα προκειμένου να προχωρήσουν έγκαιρα όλες οι 

διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα 

των ανωτέρω θεμάτων,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω τεσσάρων  κατεπειγόντων θεμάτων στην 48

η
 τακτική 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία θα 

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

ημερήσια διάταξη, και θα λάβει για αυτά τις σχετικές αποφάσεις, ως εξής: 

1. Έγκριση για την απευθείας ανάθεση ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου Ρόδου, λόγω του κατεπείγοντος. 

2. Έγκριση του πρακτικού (παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών) του πρόχειρου 

διαγωνισμού για την προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και 

φορτηγού τύπου VAN. 

3. Κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης και έγκριση μελέτης του πρόχειρου διαγωνισμού για 

την «Προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου 

VAN». 



4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αξιολόγηση 

των δικαιολογητικών συμμετοχής, για τη προμήθεια «γραφικής ύλης, εντύπων και 

υλικών εκτύπωσης του Δήμου Ρόδου». 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1o                                                     Aπόφ. Αρ. 648 / 2017 (ΑΔΑ: ΩΨΑΛΩ1Ρ-0Γ0) 

Έγκριση για  τις διαθέσεις πιστώσεων και για τις ανατροπές αποφάσεων ανάληψης 

υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017 

(Εισηγήσεις Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/92295/6-11-2017, 

2/92872/08-11-2017, 2/92865/08-11-2017 και 2/93783/10-11-2017) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρχική  εισήγηση 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/92295/06-11-2017, η οποία έχει  ως εξής:   

 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017 

ΣΧΕΤ :  Με τα αιτήματα των Υπηρεσιών . 

ΣΧΕΔΙΑ:1345,1346,1347,1348,1349 ,1351. 

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

διαβιβάζουμε τα σχετικά συμπληρωματικά  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 ).»  

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και του 

Προϊσταμένου Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία) 

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

τρεις  συμπληρωματικές εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών ίδιου θέματος με αρ. πρωτ.: 

2/2/92872/08-11-2017, 2/92865/08-11-2017, 2/93783/10-11-2017, οι οποίες θα πρέπει απαραιτήτως 

να συμπεριληφθούν σε αυτήν την απόφαση και να εγκριθούν συμπληρωματικά, ώστε να 

εξυπηρετηθεί η περαιτέρω εύρυθμη λειτουργία επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Οι 

συμπληρωματικές εισηγήσεις έχουν ως εξής: 

 
1

η 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση συμπληρωματικών  σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού 

έτους 2017 

ΣΧΕΤ :  Με τα αιτήματα των Υπηρεσιών . 

ΣΧΕΔΙΑ:1352,1353, 1354,1355,1356,1357,1358,1359, 1360, 1361. 

 

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

διαβιβάζουμε τα σχετικά συμπληρωματικά  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 ).» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών κας Βαϊλάκη Άννας  και του 

Προϊσταμένου Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία) 

 
2

η 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  πίνακα  Αποφάσεων ανατροπής  υποχρέωσης  και ανάληψης  οικονομικού 

έτους 2017.  

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

1. Πίνακας ανατροπών  



 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Έργο  30-7326.0052 Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε Πάρκα 

– Παρτέρια – Νησίδες  
-15.100,00 

2 Έργο 30-7326.0065 Κατασκευή Οστεοφυλακίων Κοιμητηρίων 

Δήμου Ρόδου  
-1.250,00 

3 Έργο 15-7331.0036 Επισκευή Σχολικών κτιρίων εκτός πόλεως 

Ρόδου  
-30.700,00 

4 Έργο 30-7336.0042 Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου  -72.850,00 

5 Έργο 15-7336.0018 Βελτίωση και Διαμόρφωση βοηθητικού 

χώρου ρίψεων στο Αθλητικό Καλλιπάτειρα  
-8.450,00 

6 Έργο   30-7323.0088 
Νέες πλακοστρώσεις οδών και 

ανακατασκευή και κατασκευή  νέων 

πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου  

-187.800,00 

7 Έργο 30-7331.0021 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων πόλεως 

Ρόδου  
-50.600,00 

8 Έργο 30-7323.0085 Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας 

Λινδίων  
-32.900,00 

9 Έργο 15-7336.0009 Συντηρήσεις παιδικών σταθμών Δήμου 

Ρόδου   
-22.500,00 

10 Έργο 64-7333.0021 

Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές 

ενότητες της Ανατολικής πλευράς της 

Νήσου Ρόδου που προκλήθηκαν από τη 

θεομηνία του 2011 

-145.000,00 

11 Έργο 15-7331.0039 Επισκευές σχολικών κτιρίων πόλεως Ρόδου   -26.500,00 

 12 Έργο 30-7326.0073 Περίφραξη χώρου στην περιοχή Λειβαδά 

της Δ.Κ. Αρχαγγέλου  
-16.400,00 

13 Έργο 30-7333.0003 

Αποκατάσταση δρόμου περιοχής 

Σαραντανιού  Δ.Κ. Κοσκινού και άρση 

επικινδυνότητας οδικού δικτύου Δ.Κ. 

Αφάντου   

-55.900,00 

14 Έργο 30-7333.0076 Βελτίωση οδικού δικτύου και πεζοδρομίων 

στην περιοχή Κρητικά  
-35.600,00 

15 Έργο 30-7333.0088 Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων  -27.000,00 

16 Έργο 30-7333.0077 Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 

στην Δ.Κ. Κρεμαστής  
-47.000,00 

17 Προμήθεια  61-7341.0022 Προμήθεια μικρού Λεωφορείου για τον 

Βρεφονηπιακό Σταθμό Σορωνής Ρόδου  
        -98.400,00 

18 Οδοιπορικά 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης του 

Δημητρίου Σαλαμαστράκη  Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου στην Αθήνα από 

18/10/2017 έως και 19/10/2017 για την 

έφεση του Σαρρή Εμμανουήλ που στρέφεται 

εναντίον του Δήμου    

             -350,00 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών κας Βαίλάκη Άννας  και του 

Προϊσταμένου Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία) 

 
3

η 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση συμπληρωματικού  πίνακα  Αποφάσεων ανατροπών και διαθέσεων  υποχρέωσης  

οικονομικού έτους 2017.  

Πίνακας για αποφάσεις ανατροπών και διαθέσεων  υποχρέωσης  σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Π.Δ/τος  80/2016 . 



1. Πίνακας ανατροπών  

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Συνδρομή  00-6453.0004 Λοιπές συνδρομές             -648,00 

2 Ασφάλιστρα  70-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών 

εγκαταστάσεων   
  -14.000,00 

3 Ασφάλιστρα  70-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων    -10.000,00 

 

2. Πίνακας Διαθέσεων 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Συνδρομές  00-6453.0004 
Λοιπές συνδρομές  ( συνδρομή 

ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝ. 

ΕΠΕ.  

      648,00 

2 Ασφάλιστρα  70-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων και τεχνικών 

εγκαταστάσεων  
  14.000,00 

3 Ασφάλιστρα  70-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων    10.000,00 

4 Οδοιπορικά  10-6422.0006 

Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης  του 

Προϊσταμένου  του γραφείου Πολιτικής 

Προστασίας  Αργύρη Ηλία στην Ολλανδία 

από 22/11/2017 έως και 25/11/2017  για να 

εκπροσώπηση τον Δήμο Ρόδου που είναι 

εταίρος της Κοινοπραξίας που   

συντονίζεται από το ΕΠΙΣΕΥ , ( του έργου 

IN- PREP )  

  1.300,00 

5 Συντήρηση  10-6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και 

λοιπού εξοπλισμού του Δήμου Ρόδου  
1.264,80 

6 Πάγια  70-6662.0002 Πάσσαλοι Περίφραξης Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ   142,29 

7 Πάγια  70-6662.0002 Καλώδιο ρεύματος ΝΥΥ  4Χ10 Δ.Ε. 

ΙΑΛΥΣΟΥ   
386,14 

8 Πάγια  70-6662.0002 Πλέγμα περίφραξης  πλεκτό Κουλούρα  

Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ   
248,00 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/92295/06-11-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Τις με αρ. πρωτ.: 2/92872/08-11-2017, 2/92865/08-11-2017 & 2/93783/10-11-2017 

συμπληρωματικές εισηγήσεις 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 τις παρακάτω δαπάνες και προχωρά στις ανατροπές και 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: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Έργο  30-7326.0052 Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε Πάρκα 

– Παρτέρια – Νησίδες  
-15.100,00 

2 Έργο 30-7326.0065 Κατασκευή Οστεοφυλακίων Κοιμητηρίων 

Δήμου Ρόδου  
-1.250,00 

3 Έργο 15-7331.0036 Επισκευή Σχολικών κτιρίων εκτός πόλεως 

Ρόδου  
-30.700,00 

4 Έργο 30-7336.0042 Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου  -72.850,00 

5 Έργο 15-7336.0018 Βελτίωση και Διαμόρφωση βοηθητικού 

χώρου ρίψεων στο Αθλητικό Καλλιπάτειρα  
-8.450,00 

6 Έργο   30-7323.0088 
Νέες πλακοστρώσεις οδών και 

ανακατασκευή και κατασκευή  νέων 

πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου  

-187.800,00 

7 Έργο 30-7331.0021 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων πόλεως 

Ρόδου  
-50.600,00 

8 Έργο 30-7323.0085 Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας 

Λινδίων  
-32.900,00 

9 Έργο 15-7336.0009 Συντηρήσεις παιδικών σταθμών Δήμου 

Ρόδου   
-22.500,00 

10 Έργο 64-7333.0021 

Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές 

ενότητες της Ανατολικής πλευράς της 

Νήσου Ρόδου που προκλήθηκαν από τη 

θεομηνία του 2011 

-145.000,00 

11 Έργο 15-7331.0039 Επισκευές σχολικών κτιρίων πόλεως Ρόδου   -26.500,00 

 12 Έργο 30-7326.0073 Περίφραξη χώρου στην περιοχή Λειβαδά 

της Δ.Κ. Αρχαγγέλου  
-16.400,00 

13 Έργο 30-7333.0003 

Αποκατάσταση δρόμου περιοχής 

Σαραντανιού  Δ.Κ. Κοσκινού και άρση 

επικινδυνότητας οδικού δικτύου Δ.Κ. 

Αφάντου   

-55.900,00 

14 Έργο 30-7333.0076 Βελτίωση οδικού δικτύου και πεζοδρομίων 

στην περιοχή Κρητικά  
-35.600,00 

15 Έργο 30-7333.0088 Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων  -27.000,00 

16 Έργο 30-7333.0077 Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 

στην Δ.Κ. Κρεμαστής  
-47.000,00 

17 Προμήθεια  61-7341.0022 Προμήθεια μικρού Λεωφορείου για τον 

Βρεφονηπιακό Σταθμό Σορωνής Ρόδου  
        -98.400,00 

18 Οδοιπορικά 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης του 

Δημητρίου Σαλαμαστράκη  Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου στην Αθήνα από 

18/10/2017 έως και 19/10/2017 για την 

έφεση του Σαρρή Εμμανουήλ που στρέφεται 

             -350,00 



εναντίον του Δήμου    

19 Συνδρομή  00-6453.0004 Λοιπές συνδρομές             -648,00 

20 Ασφάλιστρα  70-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών 

εγκαταστάσεων   
  -14.000,00 

21 Ασφάλιστρα  70-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων    -10.000,00 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 1345 40-7134.0002 Προμήθεια Λογισμικών  20.000,00 

2 1346 30-7134.0002 
Προμήθεια Λογισμικών 

 20.000,00 

3 1347 10-7134.0002 Προμήθεια λογισμικών  42.081,00 

4 1348 00-6823.0001 Τόκοι υπερημερίας χρήσης  74.833,61 

5 1349 00-6492.0001 
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 

ή συμβιβαστικών πράξεων 
 8.239,00 

6 1351 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης του 

προϊσταμένου Τμήματος Προγραμματισμού Μελετών  Μάγου 

Κυριάκου στην Αθήνα για μία ημέρα στις 13/11/2017 για 

προγραμματισμένο ραντεβού με τη Δ/νση Προστασίας  

 170,00 

7 1352 70-6671.0003 
Προμήθειες ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για έκτακτες 

ανάγκες 
 8.000,00 

8 1353 70-6264.0004 Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές Οχημάτων - Μηχανημάτων   10.000,00 

9 1354 70-6671.0003 
Προμήθειες ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για έκτακτες 

ανάγκες ( για το αριθ. ΚΗΗ 3417 )  
 11.497,07 

10 1355 00-6736.0001 
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία ( 

Σύλλογο Φιλοζωϊκής Ρόδου )  
 60.000,00 

11 1356 70-6264.0004 
Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές Οχημάτων - Μηχανημάτων 

( για το ΚΗΗ 3417 )  
 2.504,30 

12 1357 00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 

ή συμβιβαστικών πράξεων ( για υπόθεση 1. Μπελκίς 

Κιοσκούν του Αλή , 2) Φετιγέ Κιοσκούν  του Αλή και 3 ) 

Πακιζέ συζ. Χασάν Τοποάλογλου )  

 500,00 

13 1358 00-6823.0001 Τόκοι υπερημερίας χρήσης για ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ Α.Ε.   230,82 

14 1359 00-6492.0001 
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 

ή συμβιβαστικών πράξεων για ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ Α.Ε.  
 736,40 

15 1360 10-6265.0004 
Συντήρηση του Συστήματος Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ) του 

Δήμου Ρόδου 
 14.999,98 

16 1361 70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 

(οικοδομικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά πάγιας) , προμήθεια 

συρματομπλέγματος Δ.Δ. Παραδεισίου  

 382,66 

17 
 

00-6453.0004 Λοιπές συνδρομές  ( συνδρομή ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ.  
      648,00 

18 
 

70-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων και τεχνικών εγκαταστάσεων    14.000,00 



19 
 

70-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων    10.000,00 

20 
 

10-6422.0006 

Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης  του Προϊσταμένου  του 

γραφείου Πολιτικής Προστασίας  Αργύρη Ηλία στην 

Ολλανδία από 22/11/2017 έως και 25/11/2017  για να 

εκπροσώπηση τον Δήμο Ρόδου που είναι εταίρος της 

Κοινοπραξίας που   συντονίζεται από το ΕΠΙΣΕΥ , ( του 

έργου IN- PREP )  

  1.300,00 

21 
 

10-6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού του 

Δήμου Ρόδου  
1.264,80 

22 
 

70-6662.0002 Πάσσαλοι Περίφραξης Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ   142,29 

23 
 

70-6662.0002 Καλώδιο ρεύματος ΝΥΥ  4Χ10 Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ   386,14 

24 
 

70-6662.0002 Πλέγμα περίφραξης  πλεκτό Κουλούρα  Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ   248,00 

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

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

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

Επιτροπή. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2o                                             Απόφ. Αρ: Ορθή 649 / 2017 (ΑΔΑ: 6ΡΝΤΩ1Ρ-2ΚΘ) 

Έγκριση δαπάνης προϋπολογισμού 2017 που πληρώθηκε από την πάγια προκαταβολή 

(Δ.Κ. ΙΑΛΥΣΟΥ) 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/92260/06-11-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής τις με αρ. πρωτ.: 2/92260/06-11-2017 

εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, 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 594/2017 

(«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 

 

Αρ. 

Ημ. 

Έκδοσης Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

2146 26/10/2017 ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

047071708 70-6662.0002 350,90 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΈΓΜΑ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

ΚΟΥΛ 25Μ 

 
 

   

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 Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής και 

του Προϊσταμένου Λογιστηρίου  κ. Καράμπη Ηλία) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/92260/06-11-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

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

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

 Την Υ.Α 74449/2010, ΦΕΚ 2044/Β’ 

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

 Τις αποφάσεις της Ο.Ε 93/2017 («Σύσταση πάγιας προκαταβολής»)  και 594/2017 

 («Διάθεση πίστωσης» ) 

 

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: 

 
 

 

ΘΕΜΑ 3o                                                        Απόφ. Αρ. 650 / 2017 (ΑΔΑ: 7ΔΘΣΩ1Ρ-4Ι0) 

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.» 

για την υπαγωγή της σε ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών της στο Δήμο Ρόδου βάσει του 

Ν.4483/2017. 

(Εισήγηση τμήματος Ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 

2/88605/26-10-2017) 

Αρ. Ημ. Έκδοσης Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

2146 26/10/2017 ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

047071708 70-6662.0002 350,90 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΈΓΜΑ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΥΛ 25Μ 

 



Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του 

τμήματος ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/88605/26-10-2017 

ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ. 

Σχετ.  : Η υπ΄αρ. πρωτ. 2/86243/10.10.2017 αίτηση της  εταιρείας «A.E.T.E.K. A.E.»  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52 «Ρυθμίσεις προς ΟΤΑ α΄ βαθμού». 

2. Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48 (περί αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή 

διευκολύνσεων και ρυθμίσεων για οφειλές άνω των 50.000,00€ και έως των 150.000,00€). 

3. Τα στοιχειά διακανονισμού 4106 του οφειλέτη, όπου φαίνεται λεπτομερώς η οικονομική 

υποχρέωση του προς τον Δήμο Ρόδου,  κατά την προσδοκώμενη ρύθμιση, του ποσού των 

54.789,39 €.  

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «A.E.T.E.K. A.E.» με 

ΑΦΜ 998777286 στην πιο πάνω ρύθμιση Ν.4483/2017, για το σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών 

κατά τον διακανονισμό, ύψους 54.789,39 €, σε εφάπαξ (1) δόση».  

(Ακολουθεί η υπογραφή της δημοτικής ταμία κ. Ανθή Κατσαρά) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/88605/26-10-2017 εισήγηση της δημοτικής ταμία, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52, 

 Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «Α.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.» με ΑΦΜ: 998777286 για 

το σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών ύψους 54.789,39 €  πλέον προσαυξήσεων, στη ρύθμιση  

ληξιπροθέσμων οφειλών βάσει του Ν.4483/2017 και την καταβολή του  ποσού αυτού σε εφάπαξ μία 

(1) δόση».  

 

 

 

ΘΕΜΑ 4o                                           Απόφ. Αρ: 651 / 2017 (ΑΔΑ: 67Θ0Ω1Ρ-ΧΛ9) 

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

Α.Ε.» για την υπαγωγή της σε ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών της στο Δήμο Ρόδου βάσει 

του Ν.4483/2017. 

(Εισήγηση τμήματος Ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 

2/88590/26-10-2017) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του 

τμήματος ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/88590/26-10-2017 

ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ. 

Σχετ.  : Η υπ΄αρ. πρωτ. 2/85194/16.10.2017 αίτηση της  εταιρείας «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52 «Ρυθμίσεις προς ΟΤΑ α΄ βαθμού». 

2. Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48 (περί αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή 

διευκολύνσεων και ρυθμίσεων για οφειλές άνω των 50.000,00€ και έως των 150.000,00€). 



3. Τα στοιχειά διακανονισμού 4056 του οφειλέτη, όπου φαίνεται λεπτομερώς η οικονομική 

υποχρέωση του προς τον Δήμο Ρόδου,  κατά την προσδοκώμενη ρύθμιση, του ποσού των 

132.595,43 €.  

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» 

με ΑΦΜ 094436540 στην πιο πάνω ρύθμιση Ν.4483/2017, για το σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών 

κατά τον διακανονισμό, ύψους 132.595,43 €, σε εφάπαξ (1) δόση».  

(Ακολουθεί η υπογραφή της δημοτικής ταμία κ. Ανθή Κατσαρά) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/88590/26-10-2017 εισήγηση της δημοτικής ταμία, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52, 

 Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» με ΑΦΜ: 

094436540 για το σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών ύψους πλέον προσαυξήσεων, στη ρύθμιση  

ληξιπροθέσμων οφειλών βάσει του Ν.4483/2017 και την καταβολή του  ποσού 132.595,43 € αυτού 

σε εφάπαξ μία (1) δόση».  

 

 

ΘΕΜΑ 5o                                        Απόφ.Αρ: 652/2017 (ΑΔΑ: ΩΡΡΖΩ1Ρ-ΗΜΥ) 

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων του δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού 

για την «προμήθεια εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Ρόδου έτους 2017». 

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

2/91499/03-11-2017) 

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

Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με πρωτ.: 2/91499/03-11-2017, δια της δια της 

οποίας κοινοποιείται η μελέτη και προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής του 

δημόσιου ανοικτού  διαγωνισμού για την «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικών Δήμου Ρόδου 

έτους 2017», ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα: Έγκριση-κατάρτιση όρων δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού  έτους 2017 

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου 

ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας εφαρμογών λογισμικού Δήμου Ρόδου έτους 

2017».» 

(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. 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/91499/03-11-2017 του τμήματος Προμηθειών Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 



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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

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

δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού 

του Δήμου Ρόδου έτους 2017», ως κατωτέρω: 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ  

ΘΕΜΑ: ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 

 

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»,  

 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. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ  ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 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 gantonatos19@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Κ. ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 

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

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

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

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Δημοτικές Υπηρεσίες. 

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 δαπάνη για το Δήμο Ρόδου βαρύνει τον κωδικό 7134.0002. Η χρηματοδότηση της παρούσας 

σύμβασης θα γίνει από ιδίους πόρους για το Δήμο Ρόδου.  

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι: 

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


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 

 Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 48000000-8 

 

Προσφορές υποβάλλονται ως κάτωθι: 

ΤΜΗΜΑ Α: Για τα λογισμικά με α/α 1-3 θα δεχθούμε μια ενιαία προσφορά και όχι για το κάθε ένα 

ξεχωριστά. 

ΤΜΗΜΑ Β: Για τα λογισμικά με α/α 4-54 θα δεχθούμε μια ενιαία προσφορά και όχι για το κάθε ένα 

ξεχωριστά 

ΤΜΗΜΑ Γ: Για τα λογισμικά με α/α 55-64 θα δεχθούμε ενιαία προσφορά ή και για κάθε λογισμικό 

ξεχωριστά. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι στην προσφορά του συμμετέχοντα να υπάρχουν όλα τα υλικά του 

τμήματος. Εξαιρείται το ΤΜΗΜΑ Γ. 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 82.081 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24% και προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 66.194,35 ευρώ.. 

 

Η διάρκεια για όλες τις συμβάσεις ορίζεται  μέχρι 31/12/2018. Ως χρόνος παράδοσης των 

λογισμικών εφάπαξ ή τμηματικά –ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας- ορίζεται το διάστημα του 

ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Για όλες τις συμβάσεις, μετά από σύμφωνη γνώμη 

και των δύο συμβαλλομένων, δύναται να παραταθεί έως έξι (6) το πολύ μήνες προκειμένου να 

καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου, χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και ποσότητας.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

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

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των ειδών του κάθε «τμήματος». Εξαιρείται το ΤΜΗΜΑ 

Γ στο οποίο θα δεχθούμε προσφορά και για το κάθε είδος ξεχωριστά με το ίδιο κριτήριο 

κατακύρωσης. 

 

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»,  

 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 ……./2017 του Δ.Σ. του Δήμου σύμφωνα με την οποία ενέκρινε τη δαπάνη 

και τη διενέργεια με ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια εφαρμογών λογισμικού του 

Δήμου Ρόδου. 

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

των όρων της διακήρυξης  

 Την απόφαση  Δημάρχου με αριθμό 811/2017 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου  

 Τις 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 08η του μηνός Μάιου 2017 ημέρα …………. και ώρα ……….μ.μ. 

  

1.6 Δημοσιότητα 

Α. 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. 

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


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 ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου στις 

………/……/2017. 

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των αρχικών και επαναληπτικών δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον 

ανάδοχο της προμήθειας.  

 

1.7. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

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

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

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

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1. Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1. Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας είναι τα ακόλουθα: 

η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

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: 

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


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

φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο Τέσσερις  (4) 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 που ζητήθηκαν 

ή των αλλαγών. 

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

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 

είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. 

και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν 

υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 

Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. 

και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

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

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της ΄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. 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 ΙV. 

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να 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, ισχύουσα ένα μήνα μετά  την ισχύ της προσφοράς. 

Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 31/12/2018. 

Σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των τμημάτων ή υποτμημάτων  η εγγυητική θα αφορά το 

2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα προσφερόμενα τμήματα ή υποτμήματα, τα οποία 

θα αναφέρονται στην εγγυητική και στο φάκελο δικαιολογητικών θα προσκομισθεί υπεύθυνη 

δήλωση που θα αναφέρει αναλυτικά τα τμήματα ή υποτμήματα  για τα οποία δίδεται 

προσφορά. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

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

χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 31/01/2019, αλλιώς η 

προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

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

εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

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

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

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

αυτών, και   

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 συνέργια 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 (ΣΕ 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 (ΣΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α΄ 215). 

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

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

του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

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

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

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

προσφέρω οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  



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

4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 (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 αμφιβόλων την 

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

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

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

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

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

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

στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται 

στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη 

συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση 

της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4. Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 



μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 

απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  

Να  δηλώσουν  ότι  διαθέτουν: 

α) Μέσος ετήσιος συνολικός (γενικός)  κύκλος εργασιών των τριών (3) προηγούμενων του έτους 

διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ίσος με το 100% της εκτιμώμενης αξίας τους 

παρούσας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.  

αριθμός ετών (3) μέσος γενικός κύκλος εργασιών (……………..) νόμισμα (ΕΥΡΩ) 

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας καταθέσει προσφορά για ένα τμήμα ο μέσος ετήσιος 

συνολικός (γενικός)  κύκλος εργασιών των τριών (3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του 

διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ίσος με το 100% της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος. 

2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Να δηλώνουν τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των (3) 

τριών τελευταίων ετών.  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται  με: 

α)Πιστοποιητικό διαχείρισης συστήματος ISO 9001/2008 ή και νεότερο που αφορά την κατασκευή 

ελαστικών. 

 2.2.8 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 2.2.6), 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. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

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

από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 

4412/2016  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με 

το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα …… ….. το οποίο αποτελεί ενημέρωση υπεύθυνης 

Δήλωσης, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

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

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8 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 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.8). 



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 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 

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. 

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

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

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

του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016. 



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

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό /βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό /βεβαίωση 

του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος 

Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 

ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 

εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών 

ισολογισμών της  επιχείρησης, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από 

τη νομοθεσία τους χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, των τριών (3) 

τελευταίων οικονομικών χρήσεων  που προηγούνται του έτους του διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος  δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμών για τρεις 

(3) διαχειριστικές χρήσεις, τότε μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή άλλα  επίσημα 

έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων.  

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που δεν 

επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον 

υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  

 Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.1 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 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.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  

α)Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 9001/2008 που αφορά την κατασκευή ελαστικών. 

Β.6. 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.7. 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.  

                                                 

1Η καταλληλόλητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας 

εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 



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.8. 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 2.2.8 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 για κάθε ξεχωριστό τμήμα του διαγωνισμού, αλλά και για κάθε λογισμικό 

ξεχωριστά (α/α 55-64) 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

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

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

τμήμα όπως περιγράφονται  στο παράρτημα Ι 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Χρόνος ισχύος προσφορών: 31/12/2018.  

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

ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 

και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

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

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

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

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

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

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

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

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



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

οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

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

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

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, 

λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις 

σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

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

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

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

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 

σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται 

από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

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

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

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

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής 

αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

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

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

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

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 

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

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

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

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

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

στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 

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

πρωτοτύπων. 

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

σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 

προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

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

διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης (ΤΕΥΔ) όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του 

ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το σχετίκο πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί και σε επεξεργάσιμη μορφή 

αρχείου doc, στη διαδικτυάκη πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα …….) 

β) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και τις 

παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και συντάσσεται σύμφωνα με το 

παράρτημα IV της παρούσης. 

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


Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ 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 III (υπόδειγμα 

οικονομικής προσφοράς) της διακήρυξης:  

Το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς βρίσκεται στο υπόδειγμα ΙΙΙ της παρούσης και  θα 

διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rhodes.gr. 

[Α. Τιμές 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

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

χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο του τμήματος για τα τμήματα Α,Β. για το τμήμα Γ μπορούμενα 

δεχθούμε προσφορά και για κάθε είδος ξεχωριστά. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

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 του τμήματος της προκήρυξης που καθορίζεται και 

τεκμηριώνεται στο ΜEΡΟΣ Β του Παραρτήματος I της παρούσας διακήρυξης δ) σε περίπτωση μη 

υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα υλικά για ένα 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 και την 

υπογραφή της σύμβασης και κατ’ επέκταση μέχρι και το τέλος αυτής (31/12/2018). 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. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

http://www.rhodes.gr/


 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 

……. 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 ο Δήμος  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. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α΄ και β΄ στάδια μπορεί να 

γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς 

δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν 

διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της 

παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 

κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την 

ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 

άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής  του Δήμου Ρόδου , η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ2.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση 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 3 

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 2.2.9.2. 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 -

2.2.8  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.  

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

3 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 



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 ΤΕΥΔ, είναι ψευδή ή ανακριβή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 

έως 2.2.8 (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 ΤΕΥΔ 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 -2.2.8 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.   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν τα κάτωθι : 

α) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

Ο Δήμος 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 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. 



Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά4, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής5, με τη συμπλήρωση της 

ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου 

pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016 ποσού 

600,00 € το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή pdf6. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της 

λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 

31η Μαΐου  2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 

από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά 

της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη.  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 

της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 

τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον 

τίτλο της σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Δήμου  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, 

                                                 
4 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ Π1/2390 (Β 2677/2013) με θέμα “Τεχνικές 

λεπτομέρειες & διαδικασίες λειτουργίας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων”. Επισημαίνεται ότι η 

ως άνω απόφαση ισχύει στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά συνέπεια, στο βαθμό που 

επιβάλλονται ηλεκτρονικές διαδικασίες για όλα τα στάδια της διαδικασίας (παρ. 1 του άρθρου 36) δεν εφαρμόζονται το β΄ 

και γ΄ εδάφιο της ως άνω παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ [περί άλλου τρόπου υποβολής, πλην του ηλεκτρονικού]  

5 Πρβλ άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

6 Βλ. άρθρο 5 της ΥΑ Π1/2390/2013 



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  μέχρι 31/12/2018. 

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

παραταθεί έως έξι(6) το πολύ μήνες προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου  

χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και ποσότητας.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 

του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 

αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 

πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 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 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 

ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το 

ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου 

να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 

επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως 

άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 

να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 

131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 

του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων των  

υλικών. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του 



ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

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% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - 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: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 

Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 

των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 

συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 

όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 

υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 

προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή. 



6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα λογισμικά, τμηματικά ή εξολοκλήρου, ανάλογα με 

τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου αποκλειστικά με έξοδα του μειοδότη. Ο χρόνος παράδοσης 

ορίζεται ανωτέρω σε 1 μήνα το αργότερο από την υπογραφή της σύμβασης. 

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 (όπου αυτή θα υποδειχθεί από τη Δνση Πληροφορικής του Δήμου) 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.4412/167  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. Τυχόν έλεγχοι καταλληλότητας των υλικών 

βαρύνουν το μειοδότη. 

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 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 εφαρμογών θα γίνεται σε σημεία που θα υποδειχθούν 

από τη Δνση Πληροφορικής του Δήμου αποκλειστικά με έξοδα του προμηθευτή. Η παραλαβή 

                                                 

7 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”  



των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 

στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: όπως αναφέρεται στο 6.1. ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος να παραδώσει τα εκάστοτε αιτούμενα υλικά το αργότερο μέσα σε ένα(1) μήνα 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

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.8 

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 εφαρμογών λογισμικού για το  Δήμο Ρόδου.  

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους για το Δήμο Ρόδου  

 

 

                                                 
8 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. 



  

ΕΙΔΟΣ Αρ. προτύπου Ημ. έκδοσης Τίτλος 
 

Γλώσσα 

TIMH 

ΜΟΝΑΔ

ΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ

-

ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

4Μ Πλήρες πακέτο FINE 

ADAPT (2η άδεια χρήσης) με 

α) Πλήρες Σχεδιαστικό (FINE) 

β) Πλήρες Υπολογιστικό 

(ADAPT) 

     

€2.126,60 1 €2.126,60 

2 

4Μ Πλήρες πακέτο FINE 

ADAPT (3η άδεια χρήσης) με 

α) Πλήρες Σχεδιαστικό (FINE) 

β) Πλήρες Υπολογιστικό 

(ADAPT) 

     

€1.822,80 1 €1.822,80 

3 

4Μ Πλήρες πακέτο FINE 

ADAPT (4η άδεια χρήσης) με 

α) Πλήρες Σχεδιαστικό (FINE) 

β) Πλήρες Υπολογιστικό 

(ADAPT) 

     

€1.822,80 1 €1.822,80 

4 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ CEN/TS 

14816 
24/9/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Συστήματα 

ψεκασμού νερού - 

Σχεδιασμός, εγκατάσταση και 

συντήρηση 

Fixed firefighting systems - 

Water spray systems - Design, 

installation and maintenance 

Αγγλικά 

€74,40 1 €74,40 

5 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ CEN/TS 

14972 E2 
21/9/2012 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Συστήματα 

υδατονέφωσης - Σχεδιασμός 

και εγκατάσταση 

Fixed firefighting systems - 

Watermist systems - Design and 

installation 

Αγγλικά 

€136,40 1 €136,40 

6 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

CEN/TR 15276.01 1/1/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Συστήματα 

κατάσβεσης με 

συμπυκνωμένο αεροζόλ - 

Μέρος 1: Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμής για στοιχεία 

Fixed firefighting systems - 

Condensed aerosol 

extinguishing systems - Part 1: 

Requirements and test methods 

for components 

Αγγλικά 

€99,20 1 €99,20 

7 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

CEN/TR 15276.02 1/1/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Συστήματα 

κατάσβεσης με 

συμπυκνωμένο αεροζόλ - 

Μέρος 2: Σχεδιασμός, 

εγκατάσταση και συντήρηση 

Fixed firefighting systems - 

Condensed aerosol 

extinguishing systems - Part 2: 

Design, installation and 

maintenance 

Αγγλικά 

€80,60 1 €80,60 

8 Πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΛΟΤ EN 2 19/11/1992 Κατηγορίες πυρκαϊών Classification of fires Αγγλικά 

€23,56 1 €23,56 

9 Πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΛΟΤ EN 2/A1 15/2/2005 Κατηγορίες πυρκαϊών Classification of fires Αγγλικά 

€9,92 1 €9,92 



10 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 3.07 + 

A1 
2/11/2007 

Φορητοί πυροσβεστήρες - 

Μέρος 7: Χαρακτηριστικά, 

απαιτήσεις απόδοσης και 

μέθοδοι δοκιμής 

Portable fire extinguishers - 

Part 7: Characteristics, 

performance requirements and 

test methods 

Αγγλικά 

€105,40 1 €105,40 

11 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 54-1 Ε3 28/1/2013 

Συστήματα πυρανίχνευσης 

και συναγερμού - Μέρος 1 : 

Eισαγωγή 

Fire detection and fire alarm 

systems - Part 1 : Introduction 
Αγγλικά 

€50,84 1 €50,84 

12 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 54.11 8/11/2001 

Συστήματα πυρανίχνευσης 

και συναγερμού - Μέρος 11: 

Εκκινητές συναγερμού χειρός 

Fire detection and fire alarm 

systems - Part 11: Manual call 

points 

Αγγλικά 

€93,00 1 €93,00 

13 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

54.11/A1 
15/3/2006 

Συστήματα πυρανίχνευσης 

και συναγερμού - Μέρος 11: 

Εκκινητές συναγερμού χειρός 

Fire detection and fire alarm 

systems - Part 11: Manual call 

points 

Αγγλικά 

€9,92 1 €9,92 

14 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 54.23 12/5/2010 

Συστήματα πυρανίχνευσης 

και συναγερμού - Μέρος 23: 

Διατάξεις συναγερμού - 

Οπτικές διατάξεις 

συναγερμού 

Fire detection and fire alarm 

systems - Part 23: Fire alarm 

devices - Visual alarm devices 

Αγγλικά 

€111,60 1 €111,60 

15 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 671-1 Ε3 15/2/2013 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Συστήματα με 

εύκαμπτους σωλήνες - Μέρος 

1 : Πυροσβεστικές φωλιές με 

ημιάκαμπτο σωλήνα 

Fixed firefighting systems - 

Hose systems - Part 1: Hose 

reels with semi-rigid hose 

Αγγλικά 

€93,00 1 €93,00 

16 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 671-2 Ε3 15/2/2013 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Συστήματα με 

εύκαμπτους σωλήνες - Μέρος 

2 : Πυροσβεστικές φωλιές με 

επιπεδούμενους εύκαμπτους 

σωλήνες 

Fixed firefighting systems - 

Hose systems - Part 2: Hose 

systems with lay-flat hose 

Αγγλικά 

€80,60 1 €80,60 

17 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 671.03 

E2 
6/10/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Συστήματα με 

σωλήνες - Μέρος 3: 

Συντήρηση τυλικτήρων 

σωλήνων με ημιάκαμπτο 

σωλήνα και συστημάτων 

σωλήνων με επίπεδο σωλήνα 

Fixed firefighting systems - 

Hose systems - Part 3: 

Maintenance of hose reels with 

semi-rigid hose and hose 

systems with lay-flat hose 

Αγγλικά 

€26,04 1 €26,04 

18 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 1838 Ε2 5/8/2013 
Εφαρμογές φωτισμού - 

Φωτισμός ασφαλείας 

Lighting applications - 

Emergency lighting 
Αγγλικά 

€45,88 1 €45,88 



19 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 1866.01 4/12/2007 

Τροχήλατοι πυροσβεστήρες - 

Μέρος 1 : Χαρακτηριστικά, 

απόδοση και μέθοδοι δοκιμής 

Mobile fire extinguishers - Part 

1: Characteristics, performance 

and test methods 

Αγγλικά 

€68,20 1 €68,20 

20 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 1866-2 26/5/2014 

Tροχήλατοι πυροσβεστήρες - 

Μέρος 2: Απαιτήσεις 

κατασκευής, αντοχή στη 

πίεση και μηχανικές δοκιμές 

πυροσβεστήρων, με 

επιτρεπτή ανώστερη τιμή ίση 

ή κατώτερη των 30bar, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του ΕΝ 1866-1 

Mobile fire extinguishers - Part 

2: Requirements for the 

construction, pressure resistance 

and mechanical tests for 

extinguishers, with a maximum 

allowable pressure equal to or 

lower than 30 bar, which 

comply with the requirements 

of EN 1866-1 

Αγγλικά 

€62,00 1 €62,00 

21 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1866-3 9/7/2013 

Τροχήλατοι πυροσβεστήρες - 

Μέρος 3: Απαιτήσεις 

συναρμολόγησης, 

κατασκευής και αντοχής στην 

πίεση πυροσβεστήρων  CO2  

που συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις του ΕΝ 1866-1 

Mobile fire extinguishers - Part 

3: Requirements for the 

assembly, construction and 

pressure resistance of CO2 

extinguishers which comply 

with the requirements of EN 

1866-1 

Αγγλικά 

€45,88 1 €45,88 

22 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

12259.01 + A1/A3 
30/8/2006 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα καταιονισμού 

και ψεκασμού νερού - Μέρος 

1: Καταιονιστήρες 

Fixed firefighting systems - 

Components for sprinkler and 

water spray systems - Part 1: 

Sprinklers 

Αγγλικά 

€9,92 1 €9,92 

23 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

12259.01 +A1/A2 
20/9/2004 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα καταιονισμού 

και ψεκασμού νερού - Μέρος 

1: Καταιονιστήρες 

Fixed firefighting systems - 

Components for sprinkler and 

water spray systems - Part 1: 

Sprinklers 

Ελληνικά 

ή Αγγλικά 

€9,92 1 €9,92 

24 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

12259.01+A1 
25/9/2001 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα καταιονισμού 

και ψεκασμού νερού - Μέρος 

1: Καταιονιστήρες 

Fixed firefighting systems - 

Components for sprinkler and 

water spray systems - Part 1: 

Sprinklers 

Ελληνικά 

ή Αγγλικά 

€117,80 1 €117,80 



25 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

12259.02 
26/11/1999 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα καταιονισμού 

και ψεκασμού νερού - Μέρος 

2: Συστήματα συναγερμού με 

υδραυλική βαλβίδα 

Fixed firefighting systems - 

Components for sprinkler and 

water spray systems - Part 2: 

Wet alarm valve assemblies 

Αγγλικά 

€80,60 1 €80,60 

26 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

12259.02/A1 
29/8/2001 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα καταιονισμού 

και ψεκασμού νερού - Μέρος 

2: Συστήματα συναγερμού με 

υδραυλική βαλβίδα 

Fixed firefighting systems - 

Components for sprinkler and 

water spray systems - Part 2: 

Wet alarm valve assemblies 

Ελληνικά 

ή Αγγλικά 

€9,92 1 €9,92 

27 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

12259.02/A2 
16/3/2006 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα καταιονισμού 

και ψεκασμού νερού - Μέρος 

2:  Συστήματα βαλβίδας 

συναγερμού υγρού τύπου 

Fixed firefighting systems - 

Components for sprinkler and 

water spray systems - Part 2: 

Wet alarm valve assemblies 

Αγγλικά 

€9,92 1 €9,92 

28 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

12259.03 
24/7/2000 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα καταιονισμού 

και ψεκασμού νερού - Μέρος 

3:  Βαλβίδα συναγερμού 

ξηρού τύπου 

Fixed firefighting systems - 

Components for sprinkler and 

water spray systems - Part 3: 

Dry alarm valve assemblies 

Αγγλικά 

€99,20 1 €99,20 

29 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

12259.03/A1 
29/8/2001 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα καταιονισμού 

και ψεκασμού νερού - Μέρος 

3:  Βαλβίδα συναγερμού 

ξηρού τύπου 

Fixed firefighting systems - 

Components for sprinkler and 

water spray systems - Part 3: 

Dry alarm valve assemblies 

Ελληνικά 

ή Αγγλικά 

€9,92 1 €9,92 

30 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

12259.03/A2 
16/3/2006 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα καταιονισμού 

και ψεκασμού νερού - Μέρος 

3:  Βαλβίδα συναγερμού 

ξηρού τύπου 

Fixed firefighting systems - 

Components for sprinkler and 

water spray systems - Part 3: 

Dry alarm valve assemblies 

Αγγλικά 

€9,92 1 €9,92 



31 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

12259.04 
2/5/2000 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα καταιονισμού 

και ψεκασμού νερού - Μέρος 

4: Υδροκίνητες διατάξεις 

συναγερμού 

Fixed firefighting systems - 

Components for sprinkler and 

water spray systems - Part 4: 

Water motor alarms 

Αγγλικά 

€60,76 1 €60,76 

32 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

12259.04/A1 
29/8/2001 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα καταιονισμού 

και ψεκασμού νερού - Μέρος 

4 : Υδροκίνητες διατάξεις 

συναγερμού 

Fixed firefighting systems - 

Components for sprinkler and 

water spray systems - Part 4: 

Water motor alarms 

Ελληνικά 

ή Αγγλικά 

€9,92 1 €9,92 

33 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

12259.05 
18/11/2002 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα καταιονισμού 

και ψεκασμού νερού - Μέρος 

5: Ανιχνευτές ροής νερού 

Fixed firefighting systems - 

Components for sprinkler and 

water spray systems - Part 5: 

Water flow detectors 

Ελληνικά 

ή Αγγλικά 

€80,60 1 €80,60 

34 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

12416.01 + A2 E2 
22/10/2007 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Συστήματα 

σκόνης - Μέρος 1: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής για εξαρτήματα 

Fixed firefighting systems - 

Powder systems - Part 1: 

Requirements and test methods 

for components 

Αγγλικά 

€68,20 1 €68,20 

35 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

12416.02 + A1 E2 
22/10/2007 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Συστήματα 

σκόνης - Μέρος 2: 

Σχεδιασμός, κατασκευή και 

συντήρηση 

Fixed firefighting systems - 

Powder systems - Part 2: 

Design, construction and 

maintenance 

Ελληνικά 

ή Αγγλικά 

€80,60 1 €80,60 

36 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

12845+A2 
15/10/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Αυτόματα 

συστήματα καταιονισμού - 

Σχεδιασμός, εγκατάσταση και 

συντήρηση 

Fixed firefighting systems - 

Automatic sprinkler systems - 

Design, installation and 

maintenance 

Ελληνικά 

ή Αγγλικά 

€161,20 1 €161,20 

37 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

13565.01+A1 
14/3/2008 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Συστήματα 

αφρού - Μέρος 1: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για 

εξαρτήματα 

Fixed firefighting systems - 

Foam systems - Part 1: 

Requirements and test methods 

for components 

Αγγλικά 

€74,40 1 €74,40 



38 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

13565.02 
25/11/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Συστήματα 

αφρού - Μέρος 2: 

Σχεδιασμός, εγκατάσταση και 

συντήρηση 

Fixed firefighting systems - 

Foam systems - Part 2: Design, 

construction and maintenance 

Αγγλικά 

€99,20 1 €99,20 

39 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

15004.01 
9/2/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Συστήματα 

κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 

1: Σχεδιασμός, εγκατάσταση 

και συτνήρηση (ISO 14520-

1:2006, τροποποιημένο) 

Fixed firefighting systems - Gas 

extinguishing systems - Part 1: 

Design, installation and 

maintenance (ISO 14520-

1:2006, modified) 

Αγγλικά 

€136,40 1 €136,40 

40 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

15004.02 
9/2/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Συστήματα 

κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 

2: Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός των συστημάτων 

με κατασβεστικό υλικό για 

FK-5-1-12 (ISO 14520-

5:2006 τροποποιημένο) 

Fixed firefighting systems - Gas 

extinguishing systems - Part 2: 

Physical properties and system 

design of gas extinguishing 

systems for FK-5-1-12 

extinguishant (ISO 14520-

5:2006, modified) 

Αγγλικά 

€35,96 1 €35,96 

41 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

15004.03 
9/2/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Συστήματα 

κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 

3: Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός συστημάτων με 

κατασβεστικό υλικό για 

HCFC μείγμα Α (ISO 14520-

6:2006, τροποποιημένο) 

Fixed firefighting systems - Gas 

extinguishing systems - Part 3: 

Physical properties and system 

design of gas extinguishing 

systems for HCFC Blend A 

extinguishant (ISO 14520-

6:2006, modified) 

Αγγλικά 

€26,04 1 €26,04 

42 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

15004.04 
9/2/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Συστήματα 

κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 

4: Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός των συστημάτων 

με κατασβεστικό υλικό για 

HFC 125 (ISO 14520-8:2006, 

τροποποιημένο) 

Fixed firefighting systems - Gas 

extinguishing systems - Part 4: 

Physical properties and system 

design of gas extinguishing 

systems for HFC 125 

extinguishant (ISO 14520-

8:2006, modified) 

Αγγλικά 

€35,96 1 €35,96 

43 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

15004.05 
9/2/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Συστήματα 

κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 

5: Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός συστημάτων με 

κατασβεστικό υλικό για HFC 

227 ea (ISO 14520-

9:2006,τροποποιημένο) 

Fixed firefighting systems - Gas 

extinguishing systems - Part 5: 

Physical properties and system 

design of gas extinguishing 

systems for HFC 227ea 

extinguishant (ISO 14520-

9:2006, modified) 

Αγγλικά 

€35,96 1 €35,96 



44 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

15004.06 
9/2/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Συστήματα 

κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 

6: Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός συστημάτων με 

κατασβεστικό υλικό HFC 23 

(ISO 14520-10:2005, 

τροποποιημένο) 

Fixed firefighting systems - Gas 

extinguishing systems - Part 6: 

Physical properties and system 

design of gas extinguishing 

systems for HFC 23 

extinguishant (ISO 14520-

10:2005, modified) 

Αγγλικά 

€31,00 1 €31,00 

45 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

15004.07 
9/2/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Συστήματα 

κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 

7: Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός συστημάτων με 

κατασβεστικό υλικό IG-01 

(ISO 14520-12:2005, 

τροποποιημένο) 

Fixed firefighting systems - Gas 

extinguishing systems - Part 7: 

Physical properties and system 

design of gas extinguishing 

systems for IG-01 extinguishant 

(ISO 14520-12:2005, modified) 

Αγγλικά 

€31,00 1 €31,00 

46 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

15004.08 
9/2/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Συστήματα 

κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 

8: Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός συστημάτων με 

κατασβεστικό υλικό IG-100 

(ISO 14520-13:2005, 

τροποποιημένο) 

Fixed firefighting system - Gas 

extinguishing systems - Part 8: 

Physical properties and system 

design of gas extinguishing 

systems for IG-100 

extinguishant (ISO 14520-

13:2005, modified) 

Αγγλικά 

€31,00 1 €31,00 

47 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

15004.09 
9/2/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Συστήματα 

κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 

9: Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός συστημάτων με 

κατασβεστικό υλικό IG-55 

(ISO 14520-14:2005, 

τροποποιημένο) 

Fixed firefighting systems - Gas 

extinguishing systems - Part 9: 

Physical properties and system 

design of gas extinguishing 

systems for IG-55 extinguishant 

(ISO 14520-14:2005, modified) 

Αγγλικά 

€35,96 1 €35,96 

48 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN 

15004.10 
9/2/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - Συστήματα 

κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 

10: Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός συστημάτων με 

κατασβεστικό υλικό IG-541 

(ISO 14520-15:2005, 

τροποποιημένο) 

Fixed firefighting systems - Gas 

extinguishing systems - Part 10: 

Physical properties and system 

design of gas extinguishing 

systems for IG-541 

extinguishant (ISO 14520-

15:2005, modified) 

Αγγλικά 

€40,92 1 €40,92 



49 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN ISO 

7010 
2/11/2012 

Γραφικά σύμβολα - Χρώματα 

και ενδείξεις ασφαλείας - 

Καταχωρημένες ενδείξεις 

ασφαλείας 

Graphical symbols - Safety 

colours and safety signs - 

Registered safety signs 

Αγγλικά 

€155,00 1 €155,00 

50 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN ISO 

7010/A1 
20/5/2014 

Γραφικά σύμβολα - Χρώματα 

και ενδείξεις ασφαλείας - 

Καταχωρημένες ενδείξεις 

ασφαλείας 

Graphical symbols - Safety 

colours and safety signs - 

Registered safety signs (ISO 

7010:2011/Amd 1:2012) 

Αγγλικά 

€45,88 1 €45,88 

51 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN ISO 

7010/A2 
20/5/2014 

Γραφικά σύμβολα - Χρώματα 

και ενδείξεις ασφαλείας - 

Καταχωρημένες ενδείξεις 

ασφαλείας 

Graphical symbols - Safety 

colours and safety signs - 

Registered safety signs (ISO 

7010:2011/Amd 2:2012) 

Αγγλικά 

€45,88 1 €45,88 

52 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN ISO 

7010/A3 
20/5/2014 

Γραφικά σύμβολα - Χρώματα 

και ενδείξεις ασφαλείας - 

Καταχωρημένες ενδείξεις 

ασφαλείας 

Graphical symbols - Safety 

colours and safety signs - 

Registered safety signs (ISO 

7010:2011/Amd 3:2012) 

Αγγλικά 

€9,92 1 €9,92 

53 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN ISO 

7010/A4 
18/3/2015 

Γραφικά σύμβολα - Χρώματα 

και ενδείξεις ασφαλείας - 

Καταχωρημένες ενδείξεις 

ασφαλείας 

Graphical symbols - Safety 

colours and safety signs - 

Registered safety signs (ISO 

7010:2011/Amd 4:2013) 

Αγγλικά 

€105,40 1 €105,40 

54 Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΛΟΤ EN ISO 

7010/A5 
18/3/2015 

Γραφικά σύμβολα - Χρώματα 

και ενδείξεις ασφαλείας - 

Καταχωρημένες ενδείξεις 

ασφαλείας - Τροποποίηση 5 

Graphical symbols - Safety 

colours and safety signs - 

Registered safety signs - 

Amendment 5 (ISO 

7010:2011/Amd 5:2014) 

Αγγλικά 

€45,88 1 €45,88 

55 FESPA Τοίχος Αντιστήριξης 

  
   €845,68 1 €845,68 

56 ΔΙΟΛΚΟΣ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

  
   €1.860,00 1 €1.860,00 



57 

Πρόγραμμα - Εφαρμογή, 

Διαχείρισης Βρεφονηπιακών 

Σταθμών 

  

   
€13.069,6

0 1 €13.069,60 

58 

Εφαρμογή Οικοδομικών 

Αδειών 

  

   €372,00 1 €372,00 

59 

Panda  - Αναβαθμιση σε Fusion 

(Endpoint Protection Plus & 

Systems Management) 

  

   
€21,89 700 €15.323,00 

60 Μεταφραστικό Πρόγραμμα 

  
   €372,00 1 372,00 € 

61 

Πρόγραμμα Αντικειμενικών 

Αξιών B-Logico e-axies 

  

   €136,40 1 136,40 € 

62 GstarCAD Professional 2017 

  
   €806,00 50 40.300,00 € 

63 

Πρόγραμμα συνδρομής 

FINE/ADAPT(ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡ

ΕΣ) 

  

   
€551,80 1 551,80 € 

64 

Πρόγραμμα συνδρομής 

ΚΕΝΑΚ 

  

   €421,60 1 421,60 € 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

  
   

  

€82.080,88 

 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

  
   

  

€0,12 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

  

   

  

€82.081,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

 

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο Δήμος Ρόδου, μετά από την καταγραφή των αναγκών των Διευθύνσεων του σε λογισμικό και την 

ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του και 

της ποιότητας των υπηρεσιών του, θα προβεί στην προμήθεια κατάλληλου λογισμικού.  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια εφαρμογών λογισμικού που θα χρησιμοποιούν οι 

Διοικητικές, Οικονομικές  και Τεχνικές  Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου για να αντιμετωπιστούν 

ουσιαστικότερα οι ανάγκες του προς καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών . Η προμήθεια αφορά τις 

ακόλουθες εφαρμογές : 

 

 

Α/Α 

Στοιχεία Εφαρμογής   

    

1. Αναβάθμιση Εφαρμογής  Panda Endpoint Protection σε FUSION ( Plus & Systems 

Management) 

Αναβάθμιση της εφαρμογής από Endpoint Protection 

Δυνατότητα Remote Desktop Support 

Web Access Control 

 

  

2.-3- 

4. 

4Μ Πλήρες πακέτο FINE ADAPT (2η, 3η και 4η άδεια χρήσης) με α) Πλήρες Σχεδιαστικό 

(FINE) β) Πλήρες Υπολογιστικό (ADAPT) 

Πλήρες πακέτο προγραμμάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων το οποίο θα 

αποτελείται από: α) Πλήρες Σχεδιαστικό πακέτο και β) Πλήρες Υπολογιστικό πακέτο. 

Το Πακέτο Προγραμμάτων Η/Μ Εγκαταστάσεων θα πρέπει να καλύπτει στο σύνολό τους τις 

σχεδιαστικές και υπολογιστικές απαιτήσεις του Μ-Η Μελετητή σε ενοποιημένο περιβάλλον 

και να λειτουργεί σε όλα τα λειτουργικά συστήματα των Windows (πχ Win7, 8,1, 10 κλπ) τόσο 

σε 32 όσο και σε 64 bits. Ειδικότερα: 

Ι. Σχεδιαστικό Περιβάλλον   

Το Σχεδιαστικό Περιβάλλον θα πρέπει να λειτουργεί εντελώς αυτόνομα (δηλαδή να μην 

προϋποθέτει την ύπαρξη άλλης σχεδιαστικής πλατφόρμας) και να είναι πλήρως συμβατό στην 

επικοινωνία του με αρχεία DWG και IFC. Επιπλέον, θα πρέπει να «αναγνωρίζει» τις κατόψεις 

του Αρχιτεκτονικού και των εγκαταστάσεων, ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί αυτόματα 

όλους τους Η/Μ υπολογισμούς και απευθείας από τα σχέδια, παράγοντας όλα τα 

αποτελέσματα της Μελέτης (Τεύχος υπολογισμών, τεχνικές περιγραφές, πλήρη σχέδια, 

προμετρήσεις υλικών κλπ). Σε επίπεδο σχεδιασμού των Η/Μ εγκαταστάσεων θα πρέπει να 

διαθέτει αυτοποιημένες εντολές σχεδίασης όπως για παράδειγμα τοποθέτησης υποδοχέων (πχ. 

θερμαντικά σώματα, μονάδες FCU, στόμια αεραγωγών κλπ), αυτοματοποιημένης σύνδεσης 

σωληνώσεων με υποδοχείς και σχεδίασης διαδρομών (routing). Επιπρόσθετα θα  πρέπει να 

δίνει την δυνατότητα για την αυτόματη δημιουργία των κατακόρυφων διαγραμμάτων των 

εγκαταστάσεων από τις κατόψεις, αναλυτικών αξονονετρικών διαγραμμάτων (με όλες τις 

πληροφορίες στους κλάδους & κόμβους), και επίσης να δίνει και την δυνατότητα για αυτόματη 

μετατροπή του δικτύου Αεραγωγών σε δισδιάστατο (διγραμμικό) με όλες τις σχετικές 

λεπτομέρειες.  

 

ΙΙ. Υπολογιστικό Περιβάλλον 

Το υπολογιστικό περιβάλλον του πακέτου θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να βασίζεται σε αξιόπιστο 

μεθοδολογικό υπόβαθρο, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα (standards), τις Ευρωπαϊκές 

Οδηγίες (EN) και τις ΤΟΤΕΕ. Θα πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το εύρος των Η/Μ εφαρμογών 

(Θερμομόνωση, Θέρμανση, Κλιματισμός, Υδραυλικά, Πυροπροστασία, Ηλεκτρολογικά, 

Καύσιμα Αέρια, Ανελκυστήρες, Φωτοτεχνία, Ηλιακά, Ψυκτ. Θάλαμοι, Βιολογικός 

Καθαρισμός, Πισίνες, Περιβαλλοντικά, Ηχομόνωση, Αδειες Λειτουργίας και Φωτοβολταϊκά). 

Ειδικότερα, οι δυνατότητες και τα κύρια χαρακτηριστικά ανά Μ-Η εφαρμογή περιγράφονται 

παρακάτω: 

 

Θέρμαvση  

Θερμικές Απώλειες: Υπoλoγισμός θερμικώv απωλειώv σύμφωνα με DIN, Ahsrae heat balance 

και ΕΝ12831, αυτόματα από τo σχέδιo ή με αvαλυτική πληκτρoλόγηση με δυvατότητα 
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εύκoλης διαχείρισης τυπικώv περιπτώσεωv. Εκτύπωση συγκεντρωτικών και αναλυτικών 

καταστάσεων θερμικών απωλειών ανά επίπεδο και ανά χώρο. Ενεργειακή ανάλυση με την 

μέθοδο των βαθμοημερών. 

Δισωλήvιo: Υπoλoγισμός Δισωλήνιας Εγκατάστασης Θέρμανσης για oπoιαδήπoτε περίπτωση 

δικτύου (κλασσικό ή αvτεπίστρoφo-reverse return). Εισαγωγή του δικτύου σχεδιάζοντας πάvω 

στo αρχιτεκτovικό, ή με απλή πληκτρoλόγηση τωv κλάδωv. Επίλυση με την κλασσική μέθοδο 

ή και με πλήρη υδραυλική εξομοίωση στο σημείο λειτουργίας (τομή χαρακτηριστικής 

καμπύλης δικτύου και καμπύλης κυκλοφορητή). Αvαλυτικός υπoλoγισμός Σωμάτωv, Λέβητα, 

Καυστήρα, Κυκλoφoρητή, Ασφαλιστικoύ Συστήματoς, Boiler, Καπvoδόχoυ, Δεξαμεvής κλπ 

με επιλoγή από πλoύσιες βιβλιoθήκες υλικώv, αvoιχτές σε εvημέρωση. Πρoμέτρηση Υλικών, 

Κoστoλόγηση, Πρoσφoρά, Προμέτρηση κατά ΑΤΗΕ. Τεχvικές περιγραφές με δυνατότητα 

επιλογής από έτοιμα πρότυπα. Αναλυτική εκτύπωση τεύχους υπολογισμών και κατακόρυφου 

διαγράμματος. 

Μovoσωλήvιo: Πλήρεις υπολογισμοί Μovoσωλήvιου Συστήματος Θέρμανσης με 3 

εναλλακτικές μεθοδολογίες: Ισων πτώσεων πίεσης (αυτοεξισoρρόπηση), ίσων πτώσεων 

θερμοκρασίας, ή με πλήρη υδραυλική εξομοίωση (για τον κυκλοφορητή που επιλέγεται). 

Εισαγωγή δικτύωv σχεδιαστικά πάvω στις κατόψεις, ή και με πληκτρoλόγηση τωv κλάδωv. 

Αvαλυτικός υπoλoγισμός Σωμάτωv, Λέβητα, Καυστήρα, Κυκλoφoρητή, Ασφαλιστικoύ 

Συστήματoς, Καπvoδόχoυ, Δεξαμεvής κλπ με επιλoγή από πλoύσιες βιβλιoθήκες υλικώv, 

αvoιχτές σε εvημέρωση. Πρoμέτρηση Υλικών, Κoστoλόγηση, Πρoσφoρά, Προμέτρηση κατά 

ΑΤΗΕ. Τεχvικές περιγραφές με δυνατότητα επιλογής από έτοιμα πρότυπα. Αναλυτική 

εκτύπωση τεύχους υπολογισμών και κατακόρυφου διαγράμματος. 

Εvδoδαπέδιo: Πλήρεις υπολογισμοί σωληνώσεων Ενδοδαπέδιων Συστημάτων Θέρμανσης 

(Δαπεδοθέρμανσης), υπολογισμός Λέβητα, Καυστήρα, Κυκλoφoρητή, Ασφαλιστικoύ 

Συστήματoς, Καπvoδόχoυ, Δεξαμεvής κλπ με επιλoγή από πλoύσιες βιβλιoθήκες υλικώv. 

Πρoμέτρηση Υλικών, Κoστoλόγηση, Πρoσφoρά, Προμέτρηση κατά ΑΤΗΕ, Τεχvικές 

περιγραφές κλπ. 

Καταvoμή Δαπαvώv Κεντρικής Θέρμανσης Υπoλoγισμός τoυ Πίvακα καταvoμής δαπαvώv 

σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία, για οποιαδήποτε περίπτωση κεντρικής θέρμανσης. 

Κλιματισμός   

Φoρτία Κλιματισμού: Αναλυτικός υπoλoγισμός ψυκτικώv φoρτίωv, αυτόματα από τo σχέδιo ή 

με αvαλυτική πληκτρoλόγηση. Δυvατότητα επιλoγής μεθoδoλoγίας ανάμεσα στην Carrier, 

στην Ashrae CLTD στην Ashrae TFM (συνάρτηση μεταφοράς) ή στην Ashrae RTS 2001 & 

2013. Πλούσιες βιβλιοθήκες δομικών στοιχείων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα 

ελληνικά δομικά στοιχεία με την τυποποίηση του ΕΜΠ. Πλήρη κλιματoλoγικά στoιχεία για τις 

κυριότερες ελληνικές πόλεις. Υπoλoγισμoί σκιάσεωv με τρείς διαφoρετικoύς μηχαvισμoύς. 

Αναλυτικοί υπολογισμοί για όλες τις περιπτώσεις πρόσθετων φορτίων (από φωτισμό, άτομα, 

συσκευές, αερισμό κλπ). Δυνατότητα ομαδοποίησης χώρων σε (μέχρι 50) ζώνες και 

συστήματα. Συγκεντρωτικά και αναλυτικά αποτελέσματα σε πίνακες και διαγράμματα με τον 

βαθμό λεπτομέρειας που επιθυμεί ο χρήστης. 

Fan Coils: Υπoλoγισμός σωληvώσεωv δικτύoυ Fan Coils για oπoιαδήπoτε περίπτωση δικτύου 

(κλασσικό ή αvτεπίστρoφo-reverse return). Εισαγωγή του δικτύου σχεδιάζοντας πάvω στo 

αρχιτεκτovικό ή με απλή πληκτρoλόγηση τωv κλάδωv. Επίλυση με την κλασσική μέθοδο ή και 

με πλήρη υδραυλική εξομοίωση (αντίστροφη επίλυση για το σημείο λειτουργίας, δηλαδή του 

σημείο που η χαρακτηριστική καμπύλη του δικτύου τέμνει την καμπύλη της αντλίας). 

Αvαλυτικός υπoλoγισμός μονάδων FCU, Κεντρικής Μονάδας, Αντλίας, Ασφαλιστικoύ 

Συστήματoς κλπ με επιλoγή από πλoύσιες βιβλιoθήκες υλικώv, αvoιχτές σε εvημέρωση. 

Πρoμέτρηση Υλικών, Κoστoλόγηση, Πρoσφoρά, Προμέτρηση κατά ΑΤΗΕ. Τεχvικές 

περιγραφές με δυνατότητα επιλογής από έτοιμα πρότυπα. Αναλυτική εκτύπωση τεύχους 

υπολογισμών και κατακόρυφου διαγράμματος. 

Aεραγωγoί: Υπoλoγισμός δικτύoυ αεραγωγώv και με τις τρείς μεθόδoυς: Ισωv ταχυτήτωv, 

ίσωv πιέσεωv και αvάκτησης πίεσης (static regain method). Εισαγωγή του δικτύου αεραγωγών 

σχεδιάζοντας πάvω στo αρχιτεκτovικό, ή με απλή πληκτρoλόγηση τωv κλάδωv. Πρoσαγωγή 

και Απαγωγή στo ίδιo περιβάλλov υπoλoγισμώv. Υπoλoγισμός Αvεμιστήρα κλπ στοιχείων 

εγκατάστασης. Πλούσιες βιβλιοθήκες υλικών, Πρoμέτρηση, Κoστoλόγηση, Πρoσφoρά, 

Προμέτρηση κατά ΑΤΗΕ. Τεχvικές περιγραφές με δυνατότητα επιλογής από έτοιμα πρότυπα. 

Αναλυτική εκτύπωση τεύχους υπολογισμών και κατακόρυφου διαγράμματος. 
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Ψυχρoμετρία: Επιλογή Κλιματιστικών Μονάδων και κατανομή του αέρα στους 

κλιματιζόμενους χώρους με βάση τις αναλυτικές εξισώσεις της ψυχρομετρίας (για Ψύξη & 

Θέρμανση), με οποιαδήποτε μέθοδο (πχ. ψύξη με αφύγρανση, με αναθέρμανση, με 

προκλιματισμένο, με παράκαμψη αέρα επιστροφής, με 100% νωπό κλπ). Δυνατότητα 

υπολογισμού ανάκτησης σε όλες τις επιλύσεις Ψύξης και Θέρμανσης. Αναλυτικά 

αποτελέσματα σε πίνακες και διαγράμματα (ψυχρομετρική μεταβολή πάνω στον ψυχρομετρικό 

χάρτη). Αναλυτικές προδιαγραφές για την σωστή επιλογή των Κλιματιστικών Μονάδων. 

Υδρευση: Υπoλoγισμός σωληvώσεωv δικτύoυ ύδρευσης σύμφωvα με τηv ΤΟΤΕΕ. Εισαγωγή 

δικτύωv σχεδιαστικά ή με πληκτρoλόγηση. Χωριστός υπoλoγισμός για κυκλώματα κρύoυ 

vερoύ, ζεστoύ vερoύ και αvακυκλoφoρίας. Αυτόματoς υπoλoγισμός συvoλικώv τριβώv και 

εvτoπισμός δυσμεvέστερης διαδρoμής. Υπoλoγισμός Πιεστικoύ. Τεχvικές Περιγραφές. 

Πρoμετρήσεις, Κoστoλόγηση, Πρoσφoρά. Αναλυτική εκτύπωση τεύχους υπολογισμών και 

κατακόρυφου διαγράμματος. 

Απoχέτευση: Υπoλoγισμός σωληvώσεωv δικτύoυ αποχέτευσης σύμφωvα με τηv ΤΟΤΕΕ. 

Εισαγωγή δικτύωv σχεδιαστικά ή με πληκτρoλόγηση. Υπολογισμός δικτύου αποχέτευσης 

ομβρίων, καθώς επίσης και σηπτικής δεξαμενής, απορροφητικού βόθρου, δεξαμενής 

ανύψωσης λυμάτων, αντλίας λυμάτων, στεγανών βόθρων κλπ. Πλούσιες βιβλιοθήκες υλικών, 

Πρoμέτρηση, Κoστoλόγηση, Πρoσφoρά, Προμέτρηση κατά ΑΤΗΕ. Τεχvικές περιγραφές με 

δυνατότητα επιλογής από έτοιμα πρότυπα. Αναλυτική εκτύπωση τεύχους υπολογισμών και 

κατακόρυφου διαγράμματος. 

Πυρόσβεση: Πλήρεις υδραυλικoί υπoλoγισμoί μόvιμωv δικτύωv πυρόσβεσης (με sprinklers 

και φωλιές) με βάση τηv ΤΟΤΕΕ, πίνακες NFPA13, NFPA13 πλήρως υπολογισμένα 

συστήματα και ΕΝ12845 πλήρως υπολογισμένα συστήματα.  Δυνατότητα υπολογισμού 

βρόγχων. Υπολογισμοί σωληνώσεων, πιεστικoύ κλπ. Πρoμετρήσεις. Αvαλυτικές εκτυπώσεις, 

τεχvικές περιγραφές. Αναλυτική εκτύπωση τεύχους υπολογισμών και κατακόρυφου 

διαγράμματος εγκατάστασης. 

Πυρασφάλεια: Πραγματοποίηση της μελέτης παθητικής και ενεργητικής πυρασφάλειας και 

ενημέρωση των εντύπων για την Πυροσβεστική, σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα 

και τις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις. Αναλυτικοί υπολογισμοί για οποιαδήποτε 

περίπτωση νέου ή υφιστάμενου κτιρίου και οποιαδήποτε χρήση (μέχρι 5 διαφορετικές στο ίδιο 

κτίριο). Μελέτη παθητικής, απαιτήσεις ενεργητικής και έντυπα ενεργητικής έτοιμα για 

υποβολή. Δυνατότητα επισύναψης μιάς σειράς από χρήσιμα έντυπα και παραρτήματα (για 

υγραέριο, βιομηχανίες, συστήματα κατάσβεσης, πυρανίχνευσης κλπ). 

Καύσιμα Αέρια: Πλήρεις υπoλoγισμoί δικτύoυ καυσίμωv αερίωv, σύμφωvα με τηv πρόσφατη 

Νομοθεσία για το Φ. Αέριο (ΔΕΠΑ). Υπολογισμοί σωληνώσεων, καπναγωγών, καπνοδόχων 

με όλους τους απαραίτητους ελέγχους. Πλoύσιες βιβλιoθήκες υλικώv. Πρoμέτρηση, 

Κoστoλόγηση, Πρoσφoρά, Τεχνική Περιγραφή. Αναλυτική εκτύπωση τεύχους υπολογισμών 

και κατακόρυφου διαγράμματος της εγκατάστασης. 

Ηλεκτρoλoγικά: Αvαλυτικoί υπoλoγισμoί oπoιασδήπoτε Ηλ/κής εγκατάστασης (καλώδια, 

όργανα προστασίας κλπ) κατά ΕΛΟΤ HD 384 (και επίσης KEHE και VDI). Θεώρηση όλων 

των παραμέτρων (θερμοκρασία περιβάλλοντος, τρόπος και μέσο τοποθέτησης καλωδίων κλπ). 

Υπολογισμός οργάνων προστασίας με το ρεύμα ή με το καλώδιο και παρουσίαση όλων των 

ενδιάμεσων αποτελεσμάτων των υπολογισμών (πχ. επιτρεπόμενο ρεύμα σε κάθε γραμμή). 

Αυτόματoς υπoλoγισμός πτώσης τάσης τμημάτωv, κλάδωv και δυσμενέστερου κλάδου. 

Αυτόματη καταvoμή φάσεωv. Αvαλυτικoί υπoλoγισμoί πιvάκωv (βαθμός προστασίας, έλεγχοι 

βραχυκυκλωμάτων κλπ). Αυτόματη δημιoυργία μovoγραμμικώv διαγραμμάτωv πιvάκωv και 

διαγράμματoς διαvoμής εγκατάστασης. Γενικός υπολογισμός υποσταθμού. Πρoμετρήσεις, 

κoστoλόγηση, πρoσφoρά, κατάλογος κατά ΑΤΗΕ, τεχνικές περιγραφές (για ισχυρά και 

ασθενή). Εκτύπωση του τεύχους της μελέτης με τα λεπτομερή διαγράμματα των πινάκων, 

καθώς και του διαγράμματος διανομής. Εκτύπωση νέου έντυπου ΥΔΕ σύμφωνα με Υ.Α. 

Φ.50/503/168/19.4.2011 

Αvελκυστήρες: Υπoλoγισμoί ηλεκτροκίνητων ή υδραυλικώv αvελκυστήρωv (ατόμων, 

φορτίων, οχημάτων, νοσοκομείων) κλασσικώv ή MRL  με βάση τov ΕΛΟΤ και τηv oδηγία 

ΕΝ81. Αναλυτικοί υπολογισμοί οδηγών, συρματόσχοινων, τροχαλιών, κινητήρων, 

προσκρουστήρων κλπ. Πλήρης κυκλοφοριακή μελέτη σύμφωνα με CIBSE. Πλούσιες 

βιβλιοθήκες υλικών, όλων των γνωστών κατασκευαστών. Προμέτρηση-Κοστολόγηση υλικών, 

Τεχνικές Περιγραφές, Προδιαγραφές. Πλήρες τεύχoς υπoλoγισμώv με σχέδια τυπικών 

διατάξεων. 
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Φωτoτεχvία: Πλήρεις Φωτoτεχvικoί υπoλoγισμoί για εσωτερικoύς χώρους, εξωτερικoύς 

χώρoυς (πχ. πλατείες) και δρόμους για όλες τις περιπτώσεις. Πλούσιες βιβλιοθήκες 

φωτιστικών, αvoικτές στον χρήστη για να “περάσει” οποιοδήποτε φωτιστικό της αγοράς (από 

πολικό ή καρτεσιανό διάγραμμα αποδόσεων). Υπολογισμοί εντάσεων και λαμπρότητας σε 

οποιονδήποτε κάνναβο παρατήρησης με αναλυτικά αποτελέσματα (αριθμητικά και σε 

διαγράμματα με γραφικά υψηλής ανάλυσης), καθώς και μιά σειρά από χρήσιμους δείκτες 

φωτισμού. 

Ηλιακά: Τεχvooικovoμική μελέτη ηλιακώv συλλεκτώv με τηv μεθoδoλoγία τωv καμπυλώv f. 

Δυνατότητα υπολογισμού με πολλούς διαφορετικούς συλλεκτες με διαφορετικούς 

προσανατολισμούς. Υπολογισμός των θερμικών απαιτήσεων ΖΝΧ και κατά ΚΕΝΑΚ : 

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701 - 1/2010 Πίνακας 2.5, υπολογισμός  των θερμικών απωλειών του δικτύου 

βάσει της νέας Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 Πίνακας 4.16. Βιβλιοθήκες πόλεων με στοιχεία 

ηλιοφάνειας και τύπων συλλεκτών, ανοιχτών σε ενημέρωση. Αναλυτικοί υπολογισμοί και 

τεχνοοικονομική αξιολόγηση με όλα τα γνωστά κριτήρια (καθαρή παρούσα αξία, εσωτερικός 

συντελεστής απόδοσης, χρόνος ανάκτησης) σε πίνακες και διαγράμματα. Σχέδια τυπικών 

διατάξεων. 

Βιoλoγικός: Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού με την μέθοδο της ενεργού ιλύος και σύμφωνα 

με ΦΕΚ 354 – 8/3/11. Αναλυτικοί υπολογισμοί, για εσχαρισμό, δεξαμενή αερισμού, διαχυτές 

αέρα, φυσητήρα, δεξαμενή καθίζησης, σιλό λάσπης, δεξαμενή χλωρίωσης, επιφάνεια διάθεσης 

κλπ. Πλούσιες βιβλιοθήκες εξοπλισμού. Εκτύπωση τεύχους μελέτης με σχέδια τυπικών 

διατάξεων. 

Ψυκτικοί Θάλαμοι: Πλήρεις υπολογισμοί Ψυκτικών Θαλάμων-Ψυγείων, σύμφωνα με Ashrae 

(απώλειες από αγωγιμότητα, από προϊόντα –λόγω εισαγωγής & αποθήκευσης-, κινητήρες, 

αερισμό, άτομα, clark, τεχνητό αερισμό, φωτισμό κλπ) για οποιαδήποτε κατηγορία ψύξης 

(συντήρηση νωπών, κατάψυξη νωπών, τούνελ κατάψυξης). Αναλυτικές βιβλιοθήκες 

προϊόντων, ανοιχτές στον χρήστη για ενημέρωση και επέκταση. Συγκεντρωτικά και αναλυτικά 

αποτελέσματα για 24ωρη λειτουργία. 

Περιβαλλοντικά: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κάθε κατηγορίας (Α, Β) και ομάδας 

(Ι, ΙΙ). Ετοιμα πρότυπα μελετών (πχ. για Ξενοδοχεία κατ. 3α και 3β), ανοιχτά στον χρήστη για 

εμπλουτισμό ή επέκταση. Αυτόματη συμπλήρωση ερωτηματολογίου με ειδικόν επεξεργαστή 

(editor). Πλήρες τεύχος μελέτης με δυνατότητα ενσωμάτωσης χαρτών (σε bitmap μορφή). 

Ηχομόνωση: Μελέτη Ηχομόνωσης σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό. Αναλυτικοί 

υπολογισμοί ανά χώρο, ώστε να πληρούνται τα αποδεκτά -βάσει του κανονισμού- κριτήρια 

θορύβου, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ηχητικών παραμέτρων που αφορούν την 

ηχομόνωση και ηχοπροστασία του χώρου (αερόφερτος και κτυπογενής ήχος γειτονικών 

χώρων, αερόφερτος ήχος εξωτερικών πηγών, αερόφερτος ήχος κοινόχρηστων η ιδιωτικών 

εγκαταστάσεων του κτιρίου, χρόνος αντήχησης). 

Φωτοβολταϊκά: Πρόγραμμα μελετών τεχνο-οικονομικής αξιολόγησης συστημάτων 

Φωτοβολταΐκών Συλλεκτών, τόσο για τις εγκαταστάσεις που διασυνδέονται με το δίκτυο της 

ΔΕΗ (παραγωγή ρεύματος για ΔΕΗ), όσο και τις αυτόνομες μονάδες με αποθήκευση μέσω 

συσσωρευτών (παραγωγή για ίδια κατανάλωση). Δυνατότητα πολλών διαφορετικών 

συλλεκτών με διαφορετικούς προσανατολισμούς. Υπολογισμός inverter. 

 

5.  Πρότυπα ΕΛΟΤ 

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη προτύπων ΕΛΟΤ της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας 

Στα πλαίσια της εφαρμογής της Πυροσβεστικής Διάταξης 15/2014 (ΦΕΚ 3149/Β/2014), 

«Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών 

προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας 

πυροπροστασίας», καθορίζονται οι προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των 

φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της 

ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας. Οι αρμόδιοι τεχνικοί επιστήμονες κατά το στάδιο 

σύνταξης μελετών πυροπροστασίας και τεχνικών περιγραφών μονίμων ή/και φορητών και 

λοιπών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, όταν αναφέρονται σε υλικά ή/και συστήματα 

μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, υποχρεούνται να ακολουθούν τα εθνικά πρότυπα που 

αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΛΟΤ ΕΝ), διεθνή πρότυπα (ISO), ή συστήματα 

αναφοράς από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, και ελλείψει 

αυτών συστήματα αναφοράς από αντίστοιχους οργανισμούς τυποποίησης άλλων χωρών, τα 
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εθνικά πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές, οδηγίες ή κανονισμούς εθνικής νομοθεσίας. 

Η παρούσα ηλεκτρονική βιβλιοθήκη αποτελείται από τα πρότυπα αφορούν την συγκεκριμένη 

πυροσβεστική διάταξη και πιο συγκεκριμένα: 

 

1 ΕΛΟΤ CEN/TS 14816 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα ψεκασμού 

νερού - Σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση 

2 ΕΛΟΤ CEN/TS 14972 E2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα 

υδατονέφωσης - Σχεδιασμός και εγκατάσταση 

3 CEN/TR 15276.01 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα 

κατάσβεσης με συμπυκνωμένο αεροζόλ - Μέρος 1: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για στοιχεία 

4 CEN/TR 15276.02 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα 

κατάσβεσης με συμπυκνωμένο αεροζόλ - Μέρος 2: 

Σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση 

5 ΕΛΟΤ EN 2 Κατηγορίες πυρκαϊών 

6 ΕΛΟΤ EN 2/A1 Κατηγορίες πυρκαϊών 

7 ΕΛΟΤ EN 3.07 + A1 Φορητοί πυροσβεστήρες - Μέρος 7: Χαρακτηριστικά, 

απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδοι δοκιμής 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 54-1 Ε3 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 1 : 

Eισαγωγή 

9 ΕΛΟΤ EN 54.11 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 11: 

Εκκινητές συναγερμού χειρός 

10 ΕΛΟΤ EN 54.11/A1 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 11: 

Εκκινητές συναγερμού χειρός 

11 ΕΛΟΤ EN 54.23 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 23: 

Διατάξεις συναγερμού - Οπτικές διατάξεις συναγερμού 

12 ΕΛΟΤ EN 671-1 Ε3 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με 

εύκαμπτους σωλήνες - Μέρος 1 : Πυροσβεστικές φωλιές 

με ημιάκαμπτο σωλήνα 

13 ΕΛΟΤ EN 671-2 Ε3 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με 

εύκαμπτους σωλήνες - Μέρος 2 : Πυροσβεστικές φωλιές 

με επιπεδούμενους εύκαμπτους σωλήνες 

14 ΕΛΟΤ EN 671.03 E2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με 

σωλήνες - Μέρος 3: Συντήρηση τυλικτήρων σωλήνων με 

ημιάκαμπτο σωλήνα και συστημάτων σωλήνων με 

επίπεδο σωλήνα 

15 ΕΛΟΤ EN 1838 Ε2 Εφαρμογές φωτισμού - Φωτισμός ασφαλείας 

16 ΕΛΟΤ EN 1866.01 Τροχήλατοι πυροσβεστήρες - Μέρος 1 : 

Χαρακτηριστικά, απόδοση και μέθοδοι δοκιμής 

17 ΕΛΟΤ EN 1866-2 Tροχήλατοι πυροσβεστήρες - Μέρος 2: Απαιτήσεις 

κατασκευής, αντοχή στη πίεση και μηχανικές δοκιμές 

πυροσβεστήρων, με επιτρεπτή ανώστερη τιμή ίση ή 

κατώτερη των 30bar, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΝ 

1866-1 

18 ΕΛΟΤ ΕΝ 1866-3 Τροχήλατοι πυροσβεστήρες - Μέρος 3: Απαιτήσεις 

συναρμολόγησης, κατασκευής και αντοχής στην πίεση 

πυροσβεστήρων  CO2  που συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις του ΕΝ 1866-1 

19 ΕΛΟΤ EN 12259.01 + 

A1/A3 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 

1: Καταιονιστήρες 

20 ΕΛΟΤ EN 12259.01 +A1/A2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 

1: Καταιονιστήρες 

21 ΕΛΟΤ EN 12259.01+A1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 

1: Καταιονιστήρες 
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22 ΕΛΟΤ EN 12259.02 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 

2: Συστήματα συναγερμού με υδραυλική βαλβίδα 

23 ΕΛΟΤ EN 12259.02/A1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 

2: Συστήματα συναγερμού με υδραυλική βαλβίδα 

24 ΕΛΟΤ EN 12259.02/A2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 

2:  Συστήματα βαλβίδας συναγερμού υγρού τύπου 

25 ΕΛΟΤ EN 12259.03 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 

3:  Βαλβίδα συναγερμού ξηρού τύπου 

26 ΕΛΟΤ EN 12259.03/A1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 

3:  Βαλβίδα συναγερμού ξηρού τύπου 

27 ΕΛΟΤ EN 12259.03/A2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 

3:  Βαλβίδα συναγερμού ξηρού τύπου 

28 ΕΛΟΤ EN 12259.04 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 

4: Υδροκίνητες διατάξεις συναγερμού 

29 ΕΛΟΤ EN 12259.04/A1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα 

καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 4 : Υδροκίνητες 

διατάξεις συναγερμού 

30 ΕΛΟΤ EN 12259.05 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 

5: Ανιχνευτές ροής νερού 

31 ΕΛΟΤ EN 12416.01 + A2 E2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα σκόνης - 

Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για 

εξαρτήματα 

32 ΕΛΟΤ EN 12416.02 + A1 E2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα σκόνης - 

Μέρος 2: Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση 

33 ΕΛΟΤ EN 12845+A2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Αυτόματα συστήματα 

καταιονισμού - Σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση 

34 ΕΛΟΤ EN 13565.01+A1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα αφρού - 

Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για 

εξαρτήματα 

35 ΕΛΟΤ EN 13565.02 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα αφρού - 

Μέρος 2: Σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση 

36 ΕΛΟΤ EN 15004.01 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα 

κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 1: Σχεδιασμός, 

εγκατάσταση και συτνήρηση (ISO 14520-1:2006, 

τροποποιημένο) 

37 ΕΛΟΤ EN 15004.02 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα 

κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 2: Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός των συστημάτων με κατασβεστικό υλικό για 

FK-5-1-12 (ISO 14520-5:2006 τροποποιημένο) 

38 ΕΛΟΤ EN 15004.03 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα 

κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 3: Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός συστημάτων με κατασβεστικό υλικό για 

HCFC μείγμα Α (ISO 14520-6:2006, τροποποιημένο) 

39 ΕΛΟΤ EN 15004.04 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα 

κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 4: Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός των συστημάτων με κατασβεστικό υλικό για 

HFC 125 (ISO 14520-8:2006, τροποποιημένο) 
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40 ΕΛΟΤ EN 15004.05 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα 

κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 5: Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός συστημάτων με κατασβεστικό υλικό για 

HFC 227 ea (ISO 14520-9:2006,τροποποιημένο) 

41 ΕΛΟΤ EN 15004.06 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα 

κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 6: Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός συστημάτων με κατασβεστικό υλικό HFC 23 

(ISO 14520-10:2005, τροποποιημένο) 

42 ΕΛΟΤ EN 15004.07 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα 

κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 7: Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός συστημάτων με κατασβεστικό υλικό IG-01 

(ISO 14520-12:2005, τροποποιημένο) 

43 ΕΛΟΤ EN 15004.08 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα 

κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 8: Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός συστημάτων με κατασβεστικό υλικό IG-100 

(ISO 14520-13:2005, τροποποιημένο) 

44 ΕΛΟΤ EN 15004.09 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα 

κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 9: Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός συστημάτων με κατασβεστικό υλικό IG-55 

(ISO 14520-14:2005, τροποποιημένο) 

45 ΕΛΟΤ EN 15004.10 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα 

κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 10: Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός συστημάτων με κατασβεστικό υλικό IG-541 

(ISO 14520-15:2005, τροποποιημένο) 

46 ΕΛΟΤ EN ISO 7010 Γραφικά σύμβολα - Χρώματα και ενδείξεις ασφαλείας - 

Καταχωρημένες ενδείξεις ασφαλείας 

47 ΕΛΟΤ EN ISO 7010/A1 Γραφικά σύμβολα - Χρώματα και ενδείξεις ασφαλείας - 

Καταχωρημένες ενδείξεις ασφαλείας 

48 ΕΛΟΤ EN ISO 7010/A2 Γραφικά σύμβολα - Χρώματα και ενδείξεις ασφαλείας - 

Καταχωρημένες ενδείξεις ασφαλείας 

49 ΕΛΟΤ EN ISO 7010/A3 Γραφικά σύμβολα - Χρώματα και ενδείξεις ασφαλείας - 

Καταχωρημένες ενδείξεις ασφαλείας 

50 ΕΛΟΤ EN ISO 7010/A4 Γραφικά σύμβολα - Χρώματα και ενδείξεις ασφαλείας - 

Καταχωρημένες ενδείξεις ασφαλείας 

51 ΕΛΟΤ EN ISO 7010/A5 Γραφικά σύμβολα - Χρώματα και ενδείξεις ασφαλείας - 

Καταχωρημένες ενδείξεις ασφαλείας - Τροποποίηση 5 
 

    

    

 

6.   

 

Πρόγραμμα Αντικειμενικών Αξιών B-Logico e-axies σε έκδοση Web 

Το πρόγραμμα θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

  

 Αντικειμενικές Αξίες για όλη την Ελλάδα 

Αντικειμενικό ΦΥ1 – ΦΥ5 (ΑΠΑΑ) 

Αγροτεμάχια (ΑΑ-ΓΗΣ) 

Κ1-Κ9 (ΜΙΚΤΟ) 

Ψηφιακοί χάρτες για όλους τους Δήμους και Διαμερίσματα εντός Αντικειμενικού. 

Διοικητική διαίρεση Ελλάδας με βάση τον Καλλικράτη και τον Καποδίστρια. 

Πληθυσμός ανά τοπικό διαμέρισμα 

Αναβαθμισμένοι και Ενημερωμένοι χάρτες του Υπ. Οικονομικών 

Γεωκωδικοποιημένοι χάρτες σε υπόβαθρο ΕΓΣΑ87 

Αριθμός προβαλλόμενων χαρτών γειτονικών Δήμων πάνω στην Ελλάδα (Για Αττική, 

Θεσσαλονίκη, κλπ.) 

Εκτυπώσεις Φύλλων Υπολογισμού σε Α4, Α3 (διπλή όψη) 

Εξαγωγή Φύλλου Υπολογισμού σε Pdf 

Επαναϋπολογισμός ΦΥ 
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7.    Μεταφραστικό Πρόγραμμα 

Λογισμικό για μεταφράσεις μέσω υπολογιστή, που να μπορεί να μεταφράσει  

ολόκληρες ιστοσελίδες, πλήρη έγγραφα και κείμενα σε 2 τουλάχιστον   

γλώσσες, Γερμανικά και Αγγλικά. 

 

8. Πρόγραμμα - Εφαρμογή, Διαχείρισης Βρεφονηπιακών Σταθμών. 

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ολοκληρωμένου Μηχανογραφικού Συστήματος αξιολόγησης 

των Αιτήσεων των Δημοτών, παρακολούθησης των Τροφείων των Δημοτών, παρακολούθησης των 

Παρουσιών των Εργαζομένων και των Παιδιών καθώς και των Βιβλιαρίων Υγείας και τέλος 

παρακολούθησης της Αποθήκης και των Παγίων των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών των 

Δήμων.  

 

Οι υπεύθυνοι των Σταθμών καταχωρούν τις αιτήσεις των δημοτών, με τους απαραίτητους ελέγχους 

να πραγματοποιούνται αυτόματα μέσα από την εφαρμογή, έτσι ώστε να υπάρχουν κεντρικά 

στη βάση δεδομένων χωρίς λάθη και σε πραγματικό χρόνο (real time). Στη συνέχεια γίνεται 

αυτόματη κατάταξη των αιτήσεων των Δημοτών σε Σταθμούς, με τη χρήση παραμετρικά οριζόμενων 

κριτηρίων αξιολόγησης. 

 

Η μοριοδότηση και η κατάταξη των αιτήσεων θα  γίνεται με αδιάβλητο τρόπο από το πρόγραμμα, 

χρησιμοποιώντας τα κριτήρια που έχουν αποτυπωθεί στην εφαρμογή. 

 

Το πληροφορικό σύστημα θα  αποτελείται από μια Client/Server (C/S) εφαρμογή που θα είναι 

εγκατεστημένη στο Νομικό Πρόσωπο ή σε Έλληνα provider και κάνει τη διαχείριση και την 

αξιολόγηση των αιτήσεων των Παιδικών Σταθμών, ανάλογα με τα δικά του κριτήρια αξιολόγησης. 

Η διαχείριση των τροφείων των δημοτών θα πρέπει γίνεται με παραμετρικά οριζόμενους πίνακες, σε 

σχέση με το οικογενειακό εισόδημα κάθε δημότη. Η είσπραξη των τροφείων συνοδεύεται από την 

έκδοση των αντίστοιχων αποδείξεων είσπραξης προς το δημότη ή προς τρίτους. 

 

Οι παρουσίες των παιδιών και των υπαλλήλων ελέγχονται online από τους σταθμούς, δίνοντας τη 

δυνατότητα στα μαγειρεία σας να προϋπολογίσουν την ανάλωση της αποθήκης τους για την 

παρασκευή του καθημερινού μενού. 

 

Η διοίκηση θα έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί το μενού ανά σταθμό, εξαιρώντας αυτόματα τις 

αργίες (επίσημες και μη). Η εφαρμογή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προϋπολογίζει τις 

παραγγελίες ανά προμηθευτή και σταθμό για όποια χρονική διάρκεια θελήσει.  

 

Η ανάλωση των υλικών της αποθήκης θα πρέπει αν γίνεται σύμφωνα με τον αριθμό των παρουσιών 

και το προγραμματισμένο μενού ημέρας, με δυνατότητες παραλλαγών. 

 

Η πρόσβαση στο πρόγραμμα θα  γίνεται μέσω πιστοποιημένων χρηστών, μέσα από ένα ισχυρό 

σύστημα ασφάλειας και κωδικοποίησης ανταλλαγής δεδομένων. Τα δικαιώματα πρόσβασης 

ορίζονται από το Νομικό Πρόσωπο. Κάθε αλλαγή στα δεδομένα του συστήματος καταγράφεται 

αυτόματα σε ειδική διαχείριση αρχείων.  

 

Η υποστήριξη και η αναβάθμιση του συστήματος θα γίνεται μέσω του internet, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται ταχύτητα και αξιοπιστία στο σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών. 

 

Χαρακτηριστικά: 

Ορισμός Διαφορετικών Περιόδων Χρήσης 

Καταχώρηση Στοιχείων Σταθμών (Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Υπεύθυνοι, Χώρος Ευθύνης κ.λπ.) 

Ορισμός Τμημάτων Ανά Σταθμό (Βρεφικό, Παιδικό, Παιδιά ανά Τμήμα κ.λπ.) 

Καταχώρηση Συνοικιών Δήμων 

Καταχώρηση Αιτήσεων Δημοτών Ανά Σταθμό & Τμήμα 

Ειδικό Παραμετρικό Αρχείο Αξιολόγησης και Μοριοδότησης 

Μητρώο Παιδιών ανά παιδικό σταθμό και τμήμα  

Παρακολούθηση Τροφείων 

Διαχείριση Τροφείων 

Παραμετρικός ορισμός Τροφείων με κριτήριο το Εισόδημα και άλλων παραμέτρων 
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Διαφορετική αξία Τροφείων για Νήπια / Βρέφη 

Ειδικές κατηγορίες Εκπτώσεων για τους δημότες 

Έκδοση Αποδείξεων σε Δημότες ή Τρίτους Οφειλέτες (πχ ΟΣΕ) 

Μητρώο Εργαζομένων  

Παρακολούθηση Ημερομηνιών Λήξης Βιβλιαρίων Υγείας 

Κατάσταση ενημέρωσης Δ.Ο.Υ. για Οφειλέτες Τροφείων 

Διαχείριση Αποθήκης 

Καθορισμός Μενού ανά ημερομηνία και σταθμό  Σταθμό 

Καθορισμός πιάτων ανά ημέρα 

Καθορισμός συστατικών πιάτων ανά (ελάχιστη ποσότητα ) 

Προϋπολογισμός Προμηθειών Έτους 

Παρακολούθηση Υπολοίπων Ειδών ανά Σταθμό (Αποθήκη) 

Πρόβλεψη Προμηθειών επόμενου Μήνα 

Καθημερινή παρακολούθηση Αναλώσεων Μαγειρείων 

Απολογισμός Κατανάλωσης Αποθήκης Σταθμών 

Έλεγχος Παραλαβής Προϊόντων 

Καθορισμός αργιών 

Αυτόματος υπολογισμός μερίδων 

Πρόταση Ανάλωσης  Εμπορευμάτων σύμφωνα με τον αριθμό των παιδιών και εργαζομένων 

Πρόταση Παραγγελίας σε προμηθευτή ανά σταθμό για τον επόμενο μήνα / Εβδομάδες και 

δημιουργία προτεινόμενου ΔΑ προμηθευτή 

Αποθήκευση των προτάσεων ποσοτήτων ανάλωσης της εφαρμογής & της διαφοράς τους 

Προϋπολογισμός Ανάλωσης Καθαριστικών ανά σταθμό και παρακολούθηση σε σχέση με την 

κατανάλωση τους 

Καταγραφή Παγίων Ανά Σταθμό (Καταστροφή παγίων προμήθεια καινούργιων) 

Παρουσίες Εργαζόμενων (Υπεύθυνη Δήλωση) 

Παρουσίες Παιδιών ανά Σταθμό και Τμήμα (Υπεύθυνη Δήλωση) 

 Εκτύπωση Κωδικού Παγίου σε ειδική ετικέτα (μεταλλική, χάρτινη) 

Χρήστες Εφαρμογής 

Ομάδες Χρηστών 

Δικαιώματα Χρηστών 

'Άλλα Παραμετρικά Αρχεία 

Χρήστες Εφαρμογής 

Ομάδες Χρηστών 

Δικαιώματα Χρηστών 

Άλλα Παραμετρικά Αρχεία 

 

Εκτυπώσεις: 

Αιτήσεις Πιστοποιητικών 

Στατιστικά Στοιχεία Αιτήσεων ανά Σταθμό 

Στατιστικά Στοιχεία Αιτήσεων Συγκεντρωτικά 

Λίστα Παιδιών ανά Σταθμό 

Πίνακας Εγγραφών – Επανεγγραφών 

Μητρώο Παιδιών 

Βεβαιώσεις οφειλής τροφείων 

Υπολειπόμενες Δόσεις ανά Σταθμό & Δημότη 

Ανεξόφλητες Δόσεις Τροφείων 

Απόδοση Χρημάτων Ταμείου 

Παρουσίες Εργαζομένων και Παιδιών ανά Σταθμό και Τμήμα 

Λήξη βιβλιαρίων υγείας Εργαζομένων 

Καρτέλα ειδών αποθήκης 

Ισοζύγιο αποθήκης 

Υπόλοιπα είδη αποθήκης  

Ετήσιος Προϋπολογισμός προμηθειών μαγειριών 

Παραγγελίες 

Βιβλίο εισαγωγών  

Βιβλίο εξαγωγών 

Απόκλιση πρότασης παραγγελιών συστήματος και τελικών παραγγελιών αν’α σταθμό 
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Στατιστικές εκτυπώσεις 

Το λογισμικό αποσκοπεί στο να μειώσει τον χρόνο ο οποίος απαιτείται στην: 

Καταχώρηση και αξιολόγηση των αιτήσεων. 

Μοριοδότηση χωρίς λάθη και ελλείψεις δικαιολογητικών. 

Παρακολούθηση των τροφείων  

Έλεγχος Αποθήκης. 

Αυτόματη ανάθεση των παραγγελιών σε επί μέρους προμηθευτές. 

Αυτόματη ανάλωση των υλικών των μερίδων του φαγητού. 

Παρακολούθηση των παγίων. 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά της εφαρμογής 

Ασφάλεια Χρήστη σε επίπεδο οθόνης. Κάθε χρήστης μπορεί να διαχειρισθεί μόνο τα δεδομένα που 

του επιτρέπει ο διαχειριστής της εφαρμογής. 

Διαδικασία Αντιγράφων Ασφαλείας για άμεση ανάκτηση των δεδομένων σε περίπτωση 

προβλήματος. Χρόνος επαναφοράς όλης της εγκατάστασης σε 30’.  

Η αρχιτεκτονική, τα εργαλεία και το περιβάλλον εργασίας στηρίζονται σε προϊόντα MICROSOFT. 

Έτσι το κύριο λειτουργικό σύστημα θα είναι WIN200Χ και για την αποθήκευση των στοιχείων – 

δεδομένων του έργου θα χρησιμοποιηθεί η σχεσιακή βάση MS SQL SERVER 2008 R2 ή νεότερη 

έκδοση 

 

Υπηρεσίες Εφαρμογής 

Υπηρεσίες εγκατάστασης, εκπαίδευσης και παραμετροποίησης του συστήματος. 

Υπηρεσίες Εγκατάστασης της Βάσης Δεδομένων        

 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Χρηστών 

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Administrator (Διαχειριστής Συστήματος)  

 Υπηρεσίες Παραμετροποίησης του Συστήματος 

 

Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης της εφαρμογής  

Συνεχή παρακολούθηση της λειτουργικότητας, και ενημέρωση – αναβάθμιση των εφαρμογών τους 

με επίσημες από την κατασκευάστρια εταιρία νέες εκδόσεις.   

Άμεση τηλεφωνική υποστήριξη σε όλα τα θέματα των εφαρμογών. 

Remote Υποστήριξη (Απομακρυσμένη Σύνδεση με χρήση Ειδικού Λογισμικού για  έλεγχο Αρχείων, 

Εκπαίδευση, Ειδικές Εργασίες κ.λ.π.).   

Επανεγκατάστασης εφαρμογών σε περίπτωση προβλημάτων. 

Έλεγχος για την καλή λειτουργία των εφαρμογών. 

Παροχή όλων των νέων Εκδόσεων της Εφαρμογής  

Συντήρηση των εφαρμογών & έλεγχος των δεδομένων. 

Υποστήριξη για εξαγωγή δεδομένων και αποτελεσμάτων. 

Αντιμετώπιση εκτάκτων προβλημάτων και έλεγχος. 

Υποστήριξη του διοικητικού προσωπικού σε θέματα της εφαρμογής, τηλεφωνική και επί τόπου 

υποστήριξη.  

Εκπαίδευση προσωπικού 

Εγκατάσταση Εφαρμογής  

Οι παραπάνω υπηρεσίες υποστήριξης θα πρέπει να παρέχονται όλες τις εργάσιμες μέρες.  

Υπηρεσίες Παραμετροποίησης 

Φιλοξενία της βάσης δεδομένων να μπορεί να γίνει σε Provider 

20 Άδειες Χρήσης 

 

Ειδικοί Όροι: ο ανάδοχος που θα επιλεχθεί πρέπει να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον 5 έργα με 

ακριβώς ο ίδιο περιεχόμενο σε Καλλικρατικούς Δήμους και να προσκομίσει τις ανάλογες 

βεβαιώσεις από τους Δήμους.   

 

9.Εφαρμογή Οικοδομικών Αδειών 

Χαρακτηριστικά: 

 1) Τον συμβατικό και αναλυτικό προϋπολογισμό ενός έργου.  

2) Τις αμοιβές μελετών και επιβλέψεων των μηχανικών για την έκδοση οικοδομικών αδειών.  

3) Τις αμοιβές για την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων.  

4) Τις φορολογικές επιβαρύνσεις μιας οικοδομικής άδειας.  

5) Τις εισφορές για το ΙΚΑ οικοδομοτεχνικών έργων.  
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6) Το ελάχιστο κόστος κατασκευής οικοδομής (Ε.Κ.Κ.Ο).  

7) Χρονικό προγραμματισμό έργου (Διάγραμμα Gantt).  

8) Συμπληρώνει όλα τα σχετικά έντυπα αιτήσεων, οικοδομικών αδειών κλπ.  

9) Παράγει αρχεία xml για την υποβολή των αμοιβών ενός έργου στο ΤΕΕ.  

10) Τον προϋπολογισμό έργου για λήψη δανείου από τράπεζα.  

11) Εμφανίζει και τυπώνει συμπληρωμένα όλα τα έντυπα των ανωτέρω υπολογισμών.  

 

10.    ΔΙΟΛΚΟΣ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

Καλύπτει όλες τις περιπτώσεις οδοποιίας όπως αυτοκινητόδρομοι, επαρχιακές και αστικές οδοί, δασικές 

οδοί κλπ. Επίσης αντιμετωπίζει σύνθετα οδικά έργα όπως κόμβοι, παράλληλο δίκτυο service road 

 κλπ. Επιπρόσθετα διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την εκτέλεση επιμετρήσεων κατά την φάση 

κατασκευής των έργων. 

 
11.    FESPA- ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 Πλήρης γραφική εισαγωγή δεδομένων και δυνατότητα τροποποίησης οποιασδήποτε 

υνδυασμοί δράσεων, συντελεστές 

 

 
12 . Πρόγραμμα συνδρομής FINE/ADAPT(ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ)  

     Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 81-20 και ΕΝ 81-50 

 

13 . Πρόγραμμα συνδρομής KENAK 

    Σύμφωνα με τις ΤΟΤΕΕ 2017 και ΦΕΚ 2367Β/12.07.2017 

 

14 . GstarCAD Professional 2017 

 

 Χαρακτηριστικά 

.DWG και API πλήρως συμβατό,Βασισμένο σε τεχνολογία GRX,Νέες λειτουργίες και εργαλεία για τον 

Dynamic Block Editor,Μοναδικά GstarCAD plug-ins,Νέος LISP Debugger,500 και πλέον 

βελτιώσεις,Χρήση και στο iPhone/iPad 

Επιπλέον λειτουργίες 

DWF Underlay,Superhatch,3D loft,Spelling Check,Object Hide/Isolate,Block Attribute 

Manager,Hyperlink,Raster Data Processing 

API (VBA, LISP),Parametric constraints,Batch purge 

Full- Screen Display,Screen Lock,Area sum,Layout by path 

Align tool,Text align,Line2PL (Line to Polyline),SPTPL (Spline to Polyline) 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

Σαν υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς θα χρησιμοποιηθεί από το συμμετέχοντα ο πίνακας της οικονομικής 

προσφοράς του διαγωνισμού. Σε αυτόν θα περιλαμβάνονται μόνο τα είδη για τα οποία επιθυμεί να δώσει 

προσφορά.  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα 

Αρχή) 

Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας: ……………………………………………………………………………… 

Κατάστημα:………………………………………………………………………………………... 

Διεύθυνση (οδός - αριθμός, Τ.Κ.): ………………………………………………………………... 

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………………………………………………………... 

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ:..................….. ΕΥΡΩ:……...……………. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
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…………………………………………………………………………….…€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  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και 

μηχανημάτων έργου του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού προϋπολογισμού ………..€, πλέον του 

αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι ………..€, συνολικού συνεπώς ποσού ………….€  ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%., σύμφωνα με την αριθμό............................................................................................... Διακήρυξή 

σας που έχει ως καταλυτική ημερομηνία του διαγωνισμού την …../……/2017. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση, που απορρέουν από τη 

συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό, καθ' όλο τον χρόνο της ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία 

από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε 

(5) ημέρες, από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο πάγιο τέλος χαρτοσήμου, 

που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται με βάση το π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α) και ισχύει αποκλειστικά 

και μόνο μέχρι την, μετά την πάροδο της οποίας, και εφόσον στο μεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε νομίμως με 

δικαστικό επιμελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόμεθα κάθε υποχρεώσεως 

από την εγγύησή μας αυτή. 

Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα 

από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

1. Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των τμημάτων η 

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

τα οποία θα αναφέρονται στην εγγυητική 

 
ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας:…………………………………………………………………………………... 

Κατάστημα:……………………………………………………………………………………………. 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX)…………………………………………………………………… 

Ημερομηνία Έκδοσης: ……………………………………………………………………………...… 

Προς τον Δήμο Ρόδου: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΓΙΑ ………………………………….………….. ΕΥΡΩ 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ: 

Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: 

της Εταιρίας …………… ΑΦΜ......................Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. …… ή 

Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισμού: των Εταιριών 

α) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………. 

β) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………. 

γ) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισμού, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή 

Συνεταιρισμού, και μέχρι του ποσού των ευρώ...................................................................... €, για την καλή 

εκτέλεση της σύμβασης για την προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων  ή μηχανημάτων έργου ή και τα 

δύο που αφορά στο διαγωνισμό με αντικείμενο: «προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και 

μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου », συνολικού προϋπολογισμού προϋπολογισμού ………..€, πλέον 
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του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι ………..€, συνολικού συνεπώς ποσού ………….€  ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%., σύμφωνα με την αριθμό 

................................................................................ Διακήρυξή σας με λήξη 30/06/2018. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα 

ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2017) 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ρόδος, ……./………./2017 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                              

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ.  ……………….. 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                

ΤΗΛ:22410-35445 

 
« Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» του Δήμου Ρόδου » 

ΣΥΜΒΑΣΗ: 

για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού συνολικής  αξίας ……………………   ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

Στη Ρόδο σήμερα την …………………………….. του μηνός ………………………………..  οι 

υπογεγραμμένοι: 

1. Ο ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δήμαρχος Ρόδου ( και με την απόφαση 811/15-03-2017 περί μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ενεργών στην περίπτωση 

αυτή σαν νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Ρόδου, που θα αποκαλείται παρακάτω ‘ΔΗΜΟΣ’ και 

2. Ο …………………..  νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρεία ………………………….. με έδρα 

…………………., με τηλέφωνο ……………………, με fax…………………………… και ΑΦΜ: 

………………………….. που θα αποκαλείται παρακάτω ‘ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ’, συμφωνούμε τα παρακάτω: 

Προκειμένου ο Δήμος να προμηθευτεί «μηχανογραφικού εξοπλισμού» το Τμήμα Προμηθειών διεξήγαγε 

ανοικτό  ηλεκτρονικό  δημόσιο  διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα ,  στις ……/……./2017. Είχε προηγηθεί η απόφαση 

……../2017 της Οικονομικής  Επιτροπής με την οποία κατάρτιζε του όρους του διαγωνισμού, ενέκρινε τη 

μελέτη . Η επιτροπή διαγωνισμού πρότεινε στην Οικονομική  Επιτροπή με το από  ……../……./2017 

πρακτικό της την ανάδειξη σε οριστικό μειοδότη  και να κατακυρώσει τη προμήθεια «μηχανογραφικού 

εξοπλισμού»  για το Δήμο Ρόδου, πρόταση που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν …../2017  αποφάσή  της 

Οικονομικής Επιτροπής. Η  εταιρεία ………………………... σύμφωνα με τα προηγούμενα, αναδείχθηκε 

μειοδότης ως κάτωθι: 

Οι όροι της σύμβασης είναι ως κάτωθι: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ως συνολική αξία συμφωνείται το ποσό των ………….   ευρώ   με το ΦΠΑ  . Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 

για μέχρι 31/12/2018. Μετά από σύμφωνη γνώμη και τον δύο συμβαλλομένων δύναται να παραταθεί έως έξι   

(6) το πολύ  μήνες προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου χωρίς τροποποίηση της 

συμβατικής αξίας και ποσότητας.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στο διάστημα των πέντε (05) ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε 

παραγγελία των ειδών που θα γίνεται από το Τμήμα Προμηθειών ή από Υπηρεσία του Δήμου σε 
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συνεννόηση με το Τμήμα Προμηθειών με έγγραφη παραγγελία (διατακτική). Τα προϊόντα θα 

παραγγέλνονται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να 

προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης οποιουδήποτε είδους, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξευρέσεως 

στην αγορά του είδους αυτού ή των πρώτων υλών και γενικά υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

κατασκευή του, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα 

χρονικά όρια της σύμβασης. Η παράδοση των εμπορευμάτων θα γίνεται στις Υπηρεσίες του Δήμου από και 

με έξοδα του προμηθευτή. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 

208  του Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του 

Νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από το Δήμο, εξετάζονται και διαπιστώνονται οι 

καταρχήν ‘ιδιότητες’ και οι τυχόν φθορές, ζημιές, κτλ εξ αιτίας ελαττωματικής κατασκευής ή κακής 

ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή κάποιας βλάβης που έπαθαν τα είδη κατά την μεταφορά 

τους στην αποθήκη του Δήμου. Γι’ αυτό, αν ο προμηθευτής δεν προβεί μέσα σε δέκα πέντε(15) 

ημερολογιακές ημέρες, αφότου ειδοποιηθεί από το Δήμο για την  αντικατάσταση των ειδών που 

παρουσιάζουν οποιαδήποτε φύσεως ελάττωμα, ο Δήμος θα δικαιούται, κατά απόλυτη κρίση του, να προβεί 

στην απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Ο προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο του συμφωνημένου ποσού μέχρι τη λήξη της 

σύμβασης.  Το Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Ο χρόνος πληρωμής θα είναι το πολύ  δύο (2) μήνες , από την υποβολή του τιμολογίου και αν ο Δήμος 

καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να 

απαιτείται όχληση από τον προμηθευτή.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Αν ο προμηθευτής καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο Δήμο, έστω και ενός υλικού  πέρα 

από το συμφωνούμενο από το άρθρο 2 χρόνο, τότε ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, εξ αιτίας της 

καθυστέρησης αυτής και μόνο, να καταβάλλει στο Δήμο σαν ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις για κάθε ημέρα 

καθυστέρησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή μερική 

παράδοση, με την έννοια που σημειώνεται στον όρο από το παρόν άρθρο, περισσότερο από τριάντα(30) 

ημέρες, τότε ο προμηθευτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε 

ολόκληρο το ποσό της εγγυήσεως θα καταπέσει υπέρ του Δήμου σαν ποινική ρήτρα. 

Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της εκπτώσεως του προμηθευτή ή αυτός κηρυχθεί 

έκπτωτος, θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολό της, η συνομολογούμενη ποινική ρήτρα 

(2 τοις χιλίοις επί του συμβατικού ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης) λόγω καθυστέρησης παραδόσεως. 

Σε περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία 

θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο προμηθευτής για την καθυστέρηση αυτή, 

δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα 

κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον 

προϋπολογισμό του έτους 2017, και στους κωδικούς ………… 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Ο προμηθευτής υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις ( φόρος εισοδήματος 4% και υπέρ ανεξάρτητης 

αρχής δημοσίων συμβάσεων  0,06 %).  Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί 

της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης). Οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά 

υπέρ ΟΓΑ 20%. Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει την υποχρέωση για έκδοση και παράδοση στον προμηθευτή 

της σχετικής βεβαίωσης παρακράτησης φόρου εισοδήματος 4%. Τα έξοδα Δημοσίευσης βαρύνουν το 

προμηθευτή. 

  

ΑΡΘΡΟ 9 
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Τυχόν διαφορές μεταξύ Δήμου και προμηθευτή, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Για την καλή εκτέλεση της συμβάσεως ο προμηθευτής παρέδωσε σήμερα στο Δήμο εγγυητική επιστολή για 

……………….. ευρώ με λήξη 30/0/201  της ………………..τράπεζας με αριθμό………………….. που θα 

επιστραφεί στον προμηθευτή μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως για το σύνολο ή μέρος του ποσού στο 

οποίο αναφέρεται, αν εξαιτίας παραβάσεων των όρων της συμβάσεως ήθελαν να καταπέσουν σε βάρος 

ποινικές ρήτρες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην 

αξία του μέρους του τμήματος τους υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή 

τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 

αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του 

εκπρόθεσμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

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. 

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου 

αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου. Το κείμενο της παρούσης 

συμβάσεως αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια 

πρωτότυπα αυτής. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

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 φορέαi  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: [ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6265] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΡΟΔΟΣ 85100] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Κ. ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ] 

- Τηλέφωνο: [22410-35445] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [gantonatos19@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): 

[48000000-8] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[Αποφαση Δημαρχου  ή ΑΡ. ΠΡΩΤ.] 

 

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 
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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: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

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 …): 

[……] 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

[]Ναι []Όχι 
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στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 

που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 

αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

δωροδοκία· 

απάτη· 

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου 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): 
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[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση») 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 

 

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, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 

τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

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):  

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 

ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής 

του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 

δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

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 

 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 

ν. 3310/2005: 

Απάντηση: 
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Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 

του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος 

μέλος εγκατάστασής του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(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): [……][……][……] 

 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1a) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών (3) που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

ο εξής  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

  

2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 

οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

  

1a) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 

κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 

έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους 

που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομη

νίες 

παραλήπτ

ες 

    
 

 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας 

και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα 

ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 

να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός 

εάν: 
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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 

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 τα 

ων 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): [……]    

 

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

648/2017 (ΑΔΑ: ΩΨΑΛΩ1Ρ-0Γ0) η οποία συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα «σχέδια ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α. 10-7134.0002,  Κ.Α. 30-

7134.0002, Κ.Α. 40-7134.0002, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και στην διευκρινιστική 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ.: 2/100018/0026/30-12-2016 (Α.Δ.Α.: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ). 

 

 

 

ΘΕΜΑ 6o                                                     Απόφ. Αρ: 653 / 2017 (ΑΔΑ: 643ΑΩ1Ρ-Υ7Υ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη για την προμήθεια «εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (είδη και υλικά πυρόσβεσης και 

πυροπροστασίας) έτους 2017». 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/90113/31-10-2017) 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/90113/31-10-2017, δια της οποίας 

κοινοποιείται το από 25-10-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια «εξοπλισμού 

πολιτικής προστασίας» ως εξής: 

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

την προμήθεια «εξοπλισμού πολιτικής προστασίας».  

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής για 

την προμήθεια «εξοπλισμού πολιτικής προστασίας». 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού, για την «προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής 

προστασίας (είδη και υλικά πυρόσβεσης και πυροπροστασίας)»έτους 2017». 

Στη Ρόδο στις 25 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

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

απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενό Νικόλαο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κανάκα Μανώλη ΔΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμο Αντωνάτο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

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

μειοδότη της ««προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (είδη και υλικά πυρόσβεσης και 

πυροπροστασίας)» έτους 2017 (Κ.Α. 70-7135.0008)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 57.910,00ευρώ με φπα, ο 

οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 558/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, 

προκηρύχθηκε με την 4868/2017 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση σε μια τοπική 

εφημερίδα, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 12/10/2017 με την 

περίληψη του διαγωνισμού 2/83842/2017. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού 

με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ, καθώς και έγκριση της προμήθειας και της διαγωνιστικής 

διαδικασίας από την Ο.Ε. (αποφ. 554/2017, 551/2017). Τέλος, ο διαγωνισμός αναρτήθηκε και στο 

ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος. 
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Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των προσφορών 

στις  10:00μ.μ. την 25/10/2017, απέστειλαν εγκαίρως προσφορά οι κάτωθι επιχειρήσεις: 

1. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ 

2. ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 
 Για τα παρακάτω υλικά: 

ΟΜΑΔΑ Α' ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Ελαφρύ Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο 10 300        3.000 €  

Θαμνοκοπτικό 37 500      18.500 €  

 Μερικό Σύνολο           21.500 €  

ΟΜΑΔΑ Β' ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Ηλεκτρογεννητρια με ηλεκτροσυγκόλληση  ΙNVERTER 5,5 

KVA ΙNVERTER 8 KVA  1 1600        1.600 €  

Βάση Τρίποδο Τοποθέτησης Για Προβολείς 10 17          170 €  

LED  προβολέας 50 Watt 20 15          300 €  

 Μερικό Σύνολο           2.070 €  

ΟΜΑΔΑ Γ' ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ & 

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Δοχείο  Καυσίμων 5lt  30 7          210 €  

Μπουζί  40 3          120 €  

Ορυκτό λάδι λάμας & αλυσίδας φιάλη 1L 50 20        1.000 €  

Γράσο 100 gr 10 4            40 €  

Λάδι μείξης για δίχρονους κινητήρες 1L 50 13          650 €  

Αλυσίδα 20 20          400 €  

Ατσάλινος Δίσκος Θαμνοκοπτικού  5 15            75 €  

Μεσινέζα 10 40          400 €  

Κεφαλή 15 50          750 €  

 Μερικό Σύνολο           3.645 €  

ΟΜΑΔΑ Δ' ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Αντλία Πυρόσβεσης  4 500        2.000 €  

Πυροσβεστικός σωλήνας Φ25mm / μήκους 25m 15 80        1.200 €  

Πυροσβεστικός σωλήνας Φ45mm / μήκους 15m 15 65          975 €  

Αυλοί νερού STORZ 25mm 15 12          180 €  

Ανταλλακτικό συστολή 45x 25 mm / 45x 25 mm 15 20          300 €  

Επινώτιος Πυροσβεστήρας 15 160        2.400 €  

 Μερικό Σύνολο           7.055 €  

ΟΜΑΔΑ Ε' ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Τρέιλερ 4 2500      10.000 €  

 Μερικό Σύνολο           10.000 €  

ΟΜΑΔΑ ΣΤ' ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Κράνος Διασωστικό-Δασοπυροσβεστικό 25 150        3.750 €  

Φίλτρο μάσκας αναπνοής 100 8          800 €  

Mποτακια ασφαλείας  100 35        3.500 €  

 Μερικό Σύνολο             8.050 €  

ΟΜΑΔΑ Ζ' ΣΚΗΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Σκηνή 2 1700        3.400 €  

 Μερικό Σύνολο             3.400 €  

ΟΜΑΔΑ Η΄ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Γωνιακός Τροχός 1 300          300 €  

Περιστροφικό Κρουστικό Δράπανο Φορητό 2 320          640 €  

Ηλεκτρονικό Περιστροφικό Πιστολέτο 1 1250        1.250 €  

 Μερικό Σύνολο             2.190 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  57.910 €  
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Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα αποσφράγισης των προσφορών και ώρα 10:00 στις 25/10/2017, η 

επιτροπή διαγωνισμού ξεκίνησε το άνοιγμα και τον έλεγχο του φακέλου προσφοράς των διαγωνιζομένων 

εταιρειών όπου και διαπίστωσε τα κάτωθι: 

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

Α)   Υπεύθυνες Δηλώσεις για την ισχύ της προσφοράς, την αποδοχή των όρων της διακήρυξης, και την 

ακρίβεια και αλήθεια της προσφοράς. 

 Β)  Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16.  

Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη. 

 ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

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

Α)   Υπεύθυνες Δηλώσεις για την ισχύ της προσφοράς, την αποδοχή των όρων της διακήρυξης, και την 

ακρίβεια και αλήθεια της προσφοράς. 

 Β)  Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16.  

Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη. 

Κατόπιν τούτου οι ανωτέρω εταιρείες προκρίθηκαν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού  δηλαδή το 

άνοιγμα των  τεχνικών προσφορών το οποίο έγινε στις 10:45 της ίδιας μέρας όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: 

 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ 
Κατέθεσε προσφορά μόνο για τις ομάδες Δ’ και ΣΤ’  και  κάλυπτε πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που 

τέθηκαν στην διακήρυξη κι επομένως πέρασε στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας δηλαδή το 

άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς που έγινε σήμερα στις 11:30π.μ. και κατέληξε στα κάτωθι: 

 

ΟΜΑΔΑ Δ' ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 

Αντλία Πυρόσβεσης  4 400 1.600,00 

Πυροσβεστικός σωλήνας Φ25mm / μήκους 25m 15 80 1.200,00 

Πυροσβεστικός σωλήνας Φ45mm / μήκους 15m 15 65    975,00 

Αυλοί νερού STORZ 25mm 15 10    150,00 

Ανταλλακτικό συστολή 45x 25 mm / 45x 25 mm 15 18    270,00 

Επινώτιος Πυροσβεστήρας 15 150 2.250,00 

 ΣΥΝΟΛΟ    6.445,00 

ΦΠΑ  1.546,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  7.991,80 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ' ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 

Κράνος Διασωστικό-Δασοπυροσβεστικό 25 150 

       

3.750,00  

Φίλτρο μάσκας αναπνοής 100 8    800,00  

Mποτακια ασφαλείας  100 30 3.000,00  

 ΣΥΝΟΛΟ      7.550,00  

ΦΠΑ   1.812,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   9.362,00 

 

 

 ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

Κατέθεσε προσφορά για τις ομάδες Α’, Β’, Γ’ και Η’  και  κάλυπτε πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που 

τέθηκαν στην διακήρυξη κι επομένως πέρασε στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας δηλαδή το 

άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς που έγινε σήμερα στις 11:30π.μ. και κατέληξε στα κάτωθι: 

 

ΟΜΑΔΑ Α' ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 

Ελαφρύ Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο 10 229,03 2.290,30 

Θαμνοκοπτικό 37 399,19 14.770,03 

 Μερικό Σύνολο     17.060,33 
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ΟΜΑΔΑ Β' ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 

Ηλεκτρογεννητρια με ηλεκτροσυγκόλληση  

ΙNVERTER 5,5 KVA ΙNVERTER 8 KVA  1 1.266,12 1.266,12 

Βάση Τρίποδο Τοποθέτησης Για Προβολείς 10 13,30    133,00 

LED  προβολέας 50 Watt 20 11,69    233,80 

                          Μερικό Σύνολο   1.632,92 

 

ΟΜΑΔΑ Γ' ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ 

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ & ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 

Δοχείο  Καυσίμων 5lt  30 5,60 168,00 

Μπουζί  40 2,41   96,40 

Ορυκτό λάδι λάμας & αλυσίδας φιάλη 1L 50 4,43 221,50 

Γράσο 100 gr 10 3,23   32,30 

Λάδι μείξης για δίχρονους κινητήρες 1L 50 10,40 520,00 

Αλυσίδα 20 14,52 290,40 

Ατσάλινος Δίσκος Θαμνοκοπτικού  5 12,10   60,50 

Μεσινέζα 10 30,65 306,50 

Κεφαλή 15 38,71 580,65 

                         Μερικό Σύνολο    2.276,25 

 

ΟΜΑΔΑ Η΄ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 

Γωνιακός Τροχός 1 233,87 233,87 

Περιστροφικό Κρουστικό Δράπανο Φορητό 2 250,00 500,00 

Ηλεκτρονικό Περιστροφικό Πιστολέτο 1 995,96 995,96 

 Μερικό Σύνολο     1.729,83 

 

ΣΥΝΟΛΟ 22.699,33 

ΦΠΑ 24% 5.447,84 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 28.147,17 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

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

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

παρόμοια είδη.  

2. Να κατακυρωθεί η προμήθεια για την ομάδα Δ’ και ΣΤ’ στην εταιρία ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΟΔΟΥ 

ΕΠΕ ως προσωρινό μειοδότη, με τιμή συνολικά 13.995,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24%  17.353,80€. 

3. Να κατακυρωθεί η προμήθεια για την ομάδα Α’, Β’, Γ’ και Η’ στην εταιρία ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΡΟΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ως προσωρινό μειοδότη, με τιμή συνολικά 22.699,33€ ήτοι με ΦΠΑ 24%  

28.147,17€. 

4. Να κηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ομάδα Ε’ και Ζ’, άγονος. 

 

(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 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. 

πρωτ.: 2/90113/31-10-2017, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Την με αρ. 558/2017 (Α.Δ.Α.: 7ΞΚ1Ω1Ρ-ΚΞΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με 

την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για 
την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας «εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (είδη και 

υλικά πυρόσβεσης και πυροπροστασίας) έτους 2017». 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού για την ομάδα Δ’ και ΣΤ’ 

στην εταιρία ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ ως προσωρινό μειοδότη, με τιμή συνολικά 13.995,00€ 

ήτοι με ΦΠΑ 24%  17.353,80€. 

Γ) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού για την ομάδα Α’, Β’, Γ’ και 

Η’ στην εταιρία ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ως προσωρινό μειοδότη, με τιμή συνολικά 

22.699,33€ ήτοι με ΦΠΑ 24%  28.147,17€. 

Δ) Εγκρίνει στο να κηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ομάδα Ε’ και Ζ’, άγονος. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7o                                                  Απόφ. Αρ: 654 / 2017(ΑΔΑ: ΨΠ0ΜΩ1Ρ-6Β4) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη 

προσωρινού μειοδότη της προμήθειας ενός μηχανήματος κλαδοφάγου για τη Δ/νση Περιβάλλοντος του 

Δήμου Ρόδου έτους 2017». 

(Εισήγηση τμ.Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/91109/02-11-2017) 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/91109/02-11-2017, δια της οποίας 

κοινοποιείται το από 31-10-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια «κλαδοφάγου για 

τη Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου Ρόδου» ως εξής: 

«Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2017.   

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για προσωρινό μειοδότη 

του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας ενός μηχανήματος 

κλαδοφάγου για τη Δνση Περιβάλλοντος του Δήμου Ρόδου, έτους 2017». 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

 Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την προμήθεια κλαδοφάγου της Δνσης Περιβάλλοντος 

Δήμου Ρόδου, έτους 2017 (κωδ.35/7131.0003)» 

Στη Ρόδο στις 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

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

απαρτίζεται από τους:  

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

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

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

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

μειοδότη της «προμήθειας κλαδοφάγου Δήμου Ρόδου (κωδ. 35/7131.0003), έτους 2017», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 74.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 

559/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 4861/2017 Απόφαση του Δημάρχου και 

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

Δήμου στις 12/10/2017 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/83584/2017. Είχε προηγηθεί έγκριση και 

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

ολόκληρη η διαδικασία στο ΚΗΜΔΗΣ όπως προβλέπεται από το νόμο.  

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

09
η
 πρωινή στις 31/10/2017 κατέθεσαν εγκαίρως προσφορές η εταιρείες: 

1. Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 
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1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 31/10/2017), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε το φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα. Μετά από ενδελεχή έλεγχο του 

φακέλου του συμμετέχοντα, αποδείχθηκε ότι ο προμηθευτής είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-

δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη (αίτηση συμμετοχής, ΤΕΥΔ, υπεύθυνη δήλωση 

συμμόρφωσης). Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου η 

επιτροπή αποφασίζει, η ανωτέρω εταιρεία Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ  να προκριθεί στο επόμενο 

στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών.  

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

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

ημέρα. Το μηχάνημα με το οποίο συμμετείχε ο διαγωνιζόμενος, βάση των δικαιολογητικών, αλλά και των 

τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσε, καλύπτει κατελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που 

τέθηκαν στη μελέτη και στη διακήρυξη του διαγωνισμού και ως εκ τούτου η επιτροπή αποφασίζει ο 

διαγωνιζόμενος  να προκριθεί στο επόμενο και τελευταίο στάδιο (άνοιγμα των οικονομικών προσφορών). 

Επισημαίνουμε το γεγονός της θετικής γνωμοδότησης του μηχανολόγου μηχανικού ΤΕ του Δήμου κ. Διακολιού 

Βασίλειου, όσον αφορά την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του μηχανήματος της συμμετέχουσας 

εταιρείας. 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

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

περιλαμβάνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του συμμετέχοντα στον πρόχειρο συνοπτικό 

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

1. Η εταιρεία Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ έδωσε συνολική προσφορά για το μηχάνημα 

κλαδοφάγο αξίας 59.500 ευρώ άνευ φπα ή 73.780 ευρώ με φπα 24%. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να κάνει δεκτή στο σύνολο την προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας στο διαγωνισμό  Δ.Φ. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ για την προμήθεια ενός μηχανήματος κλαδοφάγου του Δήμου Ρόδου 

έτους 2017, καθώς αυτή είναι στο σύνολό της χαμηλότερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

μελέτης.  

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

στην εταιρεία Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ με αφμ: 094079008 και έδρα την οδό 

Λένορμαν 210, στην Αθήνα, τκ 10443, με τιμή 59.500 ευρώ άνευ φπα ή 73.780 ευρώ με φπα 24%. 

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

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

 

(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 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. 

πρωτ.: 2/91109/02-11-2017, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Την με αρ. 559/2017 (Α.Δ.Α.:6ΡΦ5Ω1Ρ-ΜΗΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με 

την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

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

διαγωνισμού για την προμήθεια ενός μηχανήματος κλαδοφάγου της Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου 

Ρόδου έτους 2017» και κάνει δεκτή στο σύνολο την προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας στο 

διαγωνισμό  Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ. 
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Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού και ανακηρύσσει προσωρινό 

μειοδότη για το σύνολο της προμήθειας την εταιρεία «Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ» με Α.Φ.Μ.: 

094079008 και έδρα την οδό Λένορμαν 210, στην Αθήνα, ΤΚ 10443, με τιμή 59.500,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ ή 

73.780,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%. 

Και επιπλέον να ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό διακήρυξη 

και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8o                                                   Απόφ. Αρ: 655 / 2017 (ΑΔΑ: 6Ο28Ω1Ρ-ΣΡΣ) 

Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού (παραλαβή – αποσφράγιση και 

αξιολόγηση προσφορών) και κατακύρωση αποτελέσματος για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών 

για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ρόδου». 

(Εισήγηση τμήμ. Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/90117/31-10-2017) 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/90117/31-10-2017, δια της οποίας 

κοινοποιείται το από 30-10-2017 πρακτικό II της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρικών 

συσκευών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ρόδου ως εξής: 

«Θέμα :   Έγκριση  του πρακτικού (δικαιολογητικά κατακύρωσης, καθορισμός οριστικών αναδόχων)  του 

πρόχειρου   διαγωνισμού  για την  προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τους παιδικούς σταθμούς  του 

Δήμου Ρόδου.  

    Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του συνημμένων πρακτικού  της επιτροπής για δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και καθορισμός οριστικών αναδόχων του πρόχειρου διαγωνισμού     για την προμήθεια 

ηλεκτρικών συσκευών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ρόδου». 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΙΙ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΥ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών του Δήμου Ρόδου» για τις ανάγκες των παιδικών 

σταθμών του Δήμου Ρόδου, ενδεικτικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα πέντε 

ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (59.955,49€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή )αναλυτικά: 

Δ.Ε. Ρόδου προϋπολογισμού δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξι ευρώ και δέκα επτά λεπτά 

(19.966,17€),ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., Δυτικής Ρόδου (Δ.Ε. Ιαλυσού, 

Πεταλουδών, Καμείρου, Αταβύρου),  προϋπολογισμού δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα εννέα 

ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (19.989,56) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και Ανατολικής 

Ρόδου (Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, Λίνδου, Ν. Ρόδου) προϋπολογισμού  δέκα εννέα 

χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (19.999,76€) ενδεικτικά, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   

 για όλα τα είδη όπως αναφέρονται στη μελέτη του διαγωνισμού. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/73849/2017    

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 17PROC001943222 2017-09-14 

Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, ημέρα Δευτέρα 30 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 

2017  και ώρα 10:00 π.μ. οι παρακάτω: 

1. Αφαντενός Νικόλαος, μόνιμος Υπάλληλος, ως Πρόεδρος   

2. Αντωνάτος Γεράσιμος, μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος   

3. Κανάκας Εμμανουηλ , μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος, 

αποτελούντες την Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου, για τις προμήθειες του Δήμου 

σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 20/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου με (ΑΔΑ 

6ΖΛΙΩ1Ρ-0ΘΦ), της οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 4326/2017 απόφαση του 

Δημάρχου Ρόδου, συνήλθαμε στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη 

του 2
ου

 Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
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ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών  του Δήμου Ρόδου» και προβήκαμε στην διεξαγωγή του 

διαγωνισμού ως εξής: 

Στις 10:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει  στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 Η επιτροπή έχοντας υπόψιν: 

 Α) Το από 2/10/2017 πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού, που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμό 601/2017 

(ΑΔΑ ΨΑΗΦΩ1Ρ-ΔΕΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συμφώνα με την οποία ορίστηκαν 

προσωρινοί ανάδοχοι  οι: 1.«ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ» - ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. με 

αύξοντα αριθμό προσφοράς 1 

2. ΑΦΟΙ ΚΟΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑ Ο.Ε. 

Β) Την από 19/10/2017 πρόσκληση με αρ. πρωτ. 2/86100 που απεστάλει στις 19/10/2017 στους 

1.«ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ» - ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς 1 

2. ΑΦΟΙ ΚΟΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑ Ο.Ε. και τους κάλεσε να υποβάλουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

  Η επιτροπή προχώρησε στη συνέχιση του διαγωνισμού (δεύτερο στάδιο έλεγχος δικαιολογητικών 

κατακύρωσης) συντάσσοντας το παρόν πρακτικό: 

Στις 10:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να αρχίσει ο 

έλεγχος των   δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ήταν τα εξής : 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω σχετικής έγγραφης  ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016 ήτοι :  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

 (2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 

την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

(3) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου 

ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

Ελέγχθηκαν από εμάς και βρέθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις διακήρυξης για τους ανωτέρω 

προμηθευτές.  

 Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια« 

προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών» του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1)  Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό.  

2) Να ορίσει οριστικό  ανάδοχο για  τις ομάδες 2,4,6 την εταιρία ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ -       

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. με το ποσό 13.824,45€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

17.142,32€ με Φ.Π.Α.24%. 

3)  Να ορίσει οριστικό  ανάδοχο για  τις ομάδες 1,3,4 την εταιρία  ΑΦΟΙ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑ Ο.Ε. με το 

ποσό 32.627,52€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 40.458,12€ με Φ.Π.Α. 24%. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
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 Την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. 

πρωτ.: 2/90117/31-10-2017, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Την με αρ. 522/2017 (Α.Δ.Α.:ΩΙ6ΜΩ1Ρ-ΥΣ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με 

την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού, 

 Την με αρ. 601/2017 (Α.Δ.Α.: ΨΑΗΦΩ1Ρ-ΔΕΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με 

την οποία εγκρίθηκε το 1
ου

 πρακτικό του διαγωνισμού, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την 

προμήθεια «ηλεκτρικών συσκευών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ρόδου».  

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού και ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο 

για  τις ομάδες 2,4,6 την εταιρία «ΣΥΓΧΡΟΝΟ  ΣΠΙΤΙ - ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε.»  

με το ποσό των 13.824,45 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 17.142,32€ με Φ.Π.Α.24%. 

Γ) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού και ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο 

για  τις ομάδες 1,3,4 την εταιρία  «ΑΦΟΙ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑ Ο.Ε.» με το ποσό 32.627,52€ χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 40.458,12€ με Φ.Π.Α. 24%. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 9o                                                    Απόφ. Αρ: 656 / 2017 (ΑΔΑ: 664ΓΩ1Ρ-ΖΒ7) 

Συμπλήρωση των κανονιστικών αποφάσεων με αρ. 859/2014 & 755/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου  

περί κοινοχρήστων χώρων ως προς την καταβολή του τέλους σε τρεις δόσεις». 

(Εισήγηση τμ. Προσόδων Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/91724/03-11-2017) 

 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/91724/03-11-2017 ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση  των κανονιστικών αποφάσεων αρ. 859/2014 & 755/2014  του κοινοχρήστου χώρου 

ως προς την καταβολή του τέλους  σε τρείς  δόσεις. 

Εισηγούμαστε την συμπλήρωση  των κανονιστικών αποφάσεων αρ. 859/2014 & 755/2014  αντίστοιχα του 

Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν των καταστημάτων   ως προς την 

παράγραφο εφάπαξ καταβολή του τέλους ή σε τρείς δόσεις .Η πρώτη δόση να  ανέρχεται σε ποσοστό  50%  

του ποσού που θα καταβάλλεται στο Δήμο μας 30 του μηνός Απριλίου (έναρξη θερινής περιόδου)   και οι 

έτερες δύο δόσεις  από 25% του ποσού που θα καταβάλλονται στο Δήμο μας στις 31 Μαΐου και 30 Ιουνίου 

αντίστοιχα.  

Σχετικά με την  ανωτέρα τροποποίηση σας γνωρίζουμε τα κάτωθι :   

Νομικό πλαίσιο 

      Το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων ρυθμίζεται από το άρθρο 13 του ΒΔ.Της 24/9/-20/10/58, όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν 1080/80 και τροποποιήθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις 

άρθρο 50 Ν.4257/2014(ΦΕΚ93/Α/14/4/2014)& άρθρο 55 Ν4483/2017(ΦΕΚ 107/Α/31/7/2017).  Πρόκειται 

για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους  που αποκομίζει ο 

φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου (ΣτΕ140/89ΔιΔικ 1990σελ.1228,ΤρΔΠρΒόλου 

506/1998ΔιΔικ 1999 σελ.509). Το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων ανήκει στην κατηγορία των γενικών 

ή Ανειδίκευτων Εσόδων (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 31727/13/4/1978).      

      Πριν εκδοθεί η άδεια του δημάρχου η χρήση του κοινόχρηστου χώρου θεωρείται αυθαίρετη (ΣτΕ 

768/1987 ΝοΒ 38 σελ.739). Επομένως, εάν ο ενδιαφερόμενος μετά την υποβολή της αίτησης κατέλαβε τον 

κοινόχρηστο χώρο  χωρίς να περιμένει να του χορηγηθεί η ‘άδεια, θεωρείται ότι χρησιμοποιεί το χώρο 

αυθαίρετα και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος (Γνωμ..Νομ. Συμβ. Υπ.Εσωτ.4/1973). 

      Στην άδεια του Δημάρχου περιγράφεται λεπτομερώς ο κοινόχρηστος χώρος που παραχωρείται 

(τοποθεσία, ακριβή θέση και έκταση ),καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της χρήσεως (π.χ. τοποθέτηση 

εμπορευμάτων , ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  κ.λ.π. για χρονικό διάστημα από ….. έως …… και 
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προσδιορίζεται το ύψος του τέλους (άρθρο 13 παρ.11του ΒΔ/24/9-20/10/58,όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 3 του Ν1080/80).  

     Ανεξαρτήτως του χρόνου που χορηγείται, η διάρκεια της άδειας δεν μπορεί να υπερβαίνει το τέλος του 

ημερολογιακού έτους μέσα στο οποίο εκδίδεται, δεν μπορεί δηλαδή να λήγει μετά την 31
η
 Δεκεμβρίου. 

Αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις κατάληψης οδού ή πεζοδρομίου από αυτούς που εκτελούν 

τεχνικοοικοδομικές   εργασίες, οπότε η διάρκεια της άδειας μπορεί να επεκτείνεται και στο επόμενο 

έτος(άρθρο 13 παρ.11ΒΔ24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο3 του Ν1080/80).  

       Σε κάθε περίπτωση το τέλος που αναλογεί καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο δήμο είτε με μετρητά είτε  

με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής,  ο τύπος της οποίας καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο, 

πριν παραδοθεί η άδεια χρήσεως, επί της οποίας μάλιστα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός του τριπλοτύπου 

είσπραξης ή της εγγυητικής επιστολής (άρθρο 13 παρ.3.ΒΔ  24/9-20/10/58,όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο  3 του Ν 1080/80 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του ν 3254/2004). 

 Με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται η σταδιακή καταβολή μέσα στο έτος 

του αναλογούντος τέλους, σε ισόποσες δόσεις, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής , 

εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο μέρος του τέλους πριν από τη χορήγηση της άδειας. Με την απόφαση 

του συμβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του τέλους που καταβάλλεται πριν από τη χορήγηση της άδειας και 

το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 30% του συνολικού ποσού Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο 

αριθμός των δόσεων για την εξόφληση του υπολοίπου. 

          Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση της εμπρόθεσμης καταβολής όλων των 

δόσεων και αναγράφονται σε αυτή ο αριθμός του τριπλοτύπου είσπραξης του ποσού που προκαταβλήθηκε, 

οι δόσεις που απομένουν και οι αντίστοιχες προθεσμίες καταβολής .Η μη καταβολή ή η εκπρόθεσμη 

καταβολή έστω και μιας δόσης συνεπάγεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση την ανάκληση της 

αδείας, οπότε η χρήση του χώρου θεωρείται αυθαίρετη. Τυχόν καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται . Οι 

αριθμοί των αποδεικτικών είσπραξης όλων των δόσεων αναγράφονται στο σώμα της άδειας (άρθρο 13παρ. 3 

περίπτ.γ ΒΔ 24/9-20/10/1958 όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν4257/2014 

(ΦΕΚ 93/Α/14/4/2014).   

         Ύστερα από τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη και το νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει το Δημοτικό 

Συμβούλιο με ενιαία κανονιστική απόφαση να αποφασίσει  για την συμπλήρωση των κανονιστικών 

αποφάσεων αρ. 859/2014 & 755/2014  αντίστοιχα του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον κοινόχρηστο 

χώρο έμπροσθεν των καταστημάτων   ως προς την παράγραφο εφάπαξ καταβολή του τέλους ή  σε τρείς 

δόσεις. Η πρώτη δόση να ανέρχεται σε ποσοστό  50%  του ποσού που θα καταβάλλεται στο Δήμο μας 30 

του μηνός Απριλίου (έναρξη θερινής περιόδου)   και έτερες δύο δόσεις  από 25% του ποσού που θα 

καταβάλλονται στο Δήμο μας στις 31 Μαΐου και 30 Ιουνίου αντίστοιχα.   

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλογήρου Παρασκευής και του 

Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση του τμήματος Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. 

πρωτ.: 2/91724/03-11-2017, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις αποφάσεις του Δ.Σ. αριθ. 859/2014 και 755/2014, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Διαβιβάζει με θετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου και θα ληφθεί σχετική απόφαση για 

την τροποποίηση και συμπλήρωση των κανονιστικών  αποφάσεων αρ. 859/2014 & 755/2014 του 

Δημοτικού Συμβουλίου των τέλη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων και σε σχέση με τον τρόπο 

καταβολής του τιμήματος ως εξής:  

Η πρώτη δόση να ανέρχεται σε ποσοστό 50%  του ποσού που θα καταβάλλεται στο Δήμο μας 30 του μηνός 

Απριλίου (έναρξη θερινής περιόδου) και οι έτερες δύο δόσεις  από 25% του ποσού που θα καταβάλλονται 

στο Δήμο μας στις 31 Μαΐου και 30 Ιουνίου αντίστοιχα.   
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ΘΕΜΑ 10o                                                     Απόφ. Αρ  657 /2017 ΑΔΑ: 6ΚΚ8Ω1Ρ-ΓΝΗ 

Λήψη απόφασης για την υποβολή προσφυγής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 

για ακύρωση της με αρ. 68893/31-10-17 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου, με την οποία κρίθηκε ως νόμω βάσιμη η με αρ. 53319/4-9-2017 ειδική διοικητική προσφυγή 

της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» και ακυρώθηκε η με αρ. 493/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου.  

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αριθμ. πρωτ. 2/91825/3-11-2017) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου 

Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. πρωτ. 2/91825/03-11-2017 ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση σχετικά με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετικά με την 

υπ’αρ. 493/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

ΣΧΕΤ: Το Α.Π. 2/90872/01-11-2017 έγγραφό σας. 

Με το παραπάνω σχετικό ζητείται να γνωμοδοτήσουμε εάν είναι σκόπιμο ν’ ασκήσει ο Δήμος Ρόδου 

προσφυγή στην Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά της υπ’αρ. 68893/31-10-2017 

απόφασης της Συντονιστικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία κρίθηκε ως νόμω 

βάσιμη η υπ’αρ. 53319/04-09-2017 ειδική διοικητική προσφυγή της εταιρείας «Αφοί Αρβανιτίδη Α.Ε.» 

και ακυρώθηκε η υπ’αρ. 493/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

Σχετικά γνωμοδοτούμε ως εξής: 

α) Με την υπ’αρ. 464/01-08-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου με θέμα 

«Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου» 

(προϋπολογισμού 126.000,00 ευρώ μετά Φ.Π.Α.), η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε αυτούσιο το από 27-

07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του παραπάνω διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο επί 

τεσσάρων διαγωνιζομένων εταιρειών έγιναν οι τρεις δεκτές για το επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας που είναι το άνοιγμα των οικονομικών διαγωνισμών, αποκλεισθείσας της εταιρείας «ΑΦΟΙ 

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» με την εξής αιτιολογία: «η εταιρεία ενώ δηλώνει ότι δεν στηρίζεται στις ικανότητες 

τρίτων, καταθέτει προσφορά σαν πράκτορας της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων και η 

οποία τελευταία, εκδίδει τιμολόγια στο όνομά της. Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 η αναθέτουσα αρχή 

ελέγχει σύμφωνα με τα άρθρα 79,80 και 81 αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να 

στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74. Στα πλαίσια των επιταγών του παραπάνω άρθρου η εταιρεία 

ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. έπρεπε να προσκομίσει με την προσφορά της τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης 

δήλωσης (ΤΕΥΔ) για την εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων την οποία πρακτορεύει. 

Η εν λόγω εταιρεία δεν το έπραξε με αποτέλεσμα η επιτροπή να γνωμοδοτήσει στην Ο.Ε. για τον 

αποκλεισμό της. Ο έλεγχος έγινε ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με τα δικαιολογητικά που υπήρχαν στο φάκελο 

του διαγωνιζόμενου». 

Β) Με την υπ’αρ. 493/24-08-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

 «Λήψη απόφασης για την εξέταση έντασης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» κατά της με αρ. 

464/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, που αφορά την ασφάλιση όλων των οχημάτων 

και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου», η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε αυτούσια το υπ’αρ. 1/2017 

Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφυγών που εισηγήθηκε ν’ απορριφθεί ως 

αβάσιμη ένσταση της ως άνω αποκλεισθείσας εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τους 

όρους της Διακήρυξης (αρ.αποφ. Δημάρχου 1784/2017, αρ. πρωτ. Διακ. 2/3069/2017) δεδομένου ότι:  

«Η προσφεύγουσα εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΑΕ εστιάζει: 

1. Στην ιδία εκτίμηση ότι είναι αυτοτελώς ικανή να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

σύμβαση. 

 Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, διότι η ενιστάμενη ΑΕ δεν είναι ασφαλιστική εταιρεία, αλλά πράκτοράς της. Δεν 

θα μπορούσε να συμμετέχει στον διαγωνισμό αυτοτελώς, αν δηλαδή δεν εξασφάλιζε τις ασφαλιστικές παροχές 

για τις οποίες μόνο ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να δεσμευθεί. Επίσης, η πρακτόρευση σε καμία περίπτωση δεν 

συνιστά ταύτιση. Η διαφορετικότητα αυτή δεν είναι τυπική αλλά ουσιώδης, δεδομένου ότι: 

1.1 Στη σύμβαση πρακτορεύσεως μεταξύ της ενιστάμενης Α.Ε. και της Ατλαντικής Ένωσης Α.Ε.Γ.Α. 

αναφέρονται τα εξής: α) «[...] ο ασφαλιστικός πράκτωρ παρουσιάζει, προτείνει, προπαρασκευάζει και 

συνάπτει ασφαλιστικές συμβάσεις, που εφ΄ όσον αποδέχεται η Εταιρία (Ατλαντική Ένωση), καταρτίζονται 
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από αυτήν [...]. Συνεπώς η αποδοχή της ενδεχόμενης σύμβασης μεταξύ ενιστάμενης ΑΕ και Δήμου Ρόδου 

υπόκειται στην εικαζόμενη αποδοχή του ασφαλιζόμενου κινδύνου ή μη από την πρακτορευόμενη ασφαλιστική 

εταιρεία (Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α.). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η ασφαλιστική εταιρεία καθίσταται 

αναγκαστικός τρίτος, κατά την έννοια του 4412/2016, β) «[...] ο πράκτορας απαγορεύεται ρητά να 

παραλαμβάνει οποιαδήποτε δικαστική ή εξώδικη πράξη ή κοινοποίηση οποιασδήποτε φύσεως που απευθύνεται 

στην εταιρεία», η οποία είναι ο de facto πάροχος της ασφάλισης. Καταδεικνύεται και εδώ ότι οι υπηρεσίες 

διαμεσολάβησης δεν καθιστούν την ενιστάμενη Α.Ε. ασφαλιστή, αλλά οιονεί διαμεσολαβητή ανάμεσα στον 

Δήμο και την Ατλαντική Ένωση, γ) «Για την σύναψη κάθε ασφαλιστικής συμβάσεως, ο πράκτωρ οφείλει να 

στέλνει στην εταιρία έντυπη πρόταση ασφαλίσεως [...] η εταιρεία, εφ΄ όσον αποδεχθεί την κάλυψη κινδύνου 

που προτάθηκε [...] εκδίδει το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο [...]». Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, ο 

πράκτωρ δεν θα μπορούσε αυτοτελώς να υλοποιήσει το αντικείμενο του διαγωνισμού, αλλά θα έπρεπε να 

αξιοποιήσει τις υπηρεσίες αναγκαστικού τρίτου, δηλαδή μιας ασφαλιστικής εταιρείας, εν προκειμένω της 

Ατλαντικής Ένωσης Α.Ε.Γ.Α. 

2. Στο ότι στην κατευθυντήρια οδηγία 15Β (Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς), μέρος ΙV, 

ζητείται να αποδεικνύεται ότι ο οικονομικός φορέας έχει την απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια, κάτι που η ενιστάμενη Α.Ε. νόμιμα δήλωσε. Ωστόσο, δεν θα πρέπει η επάρκεια αυτή να μη λαμβάνει 

υπόψη της το αντικείμενο της προκείμενης διακηρυχθείσας σύμβασης που είναι η ασφαλιστική κάλυψη των 

οχημάτων του Δήμου Ρόδου. Στο αντικείμενο αυτό ενδέχεται να εμπεριέχονται αποζημιώσεις μεγάλου ύψους, 

οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν. Το νομικό καθεστώς που διέπει τις ασφαλιστικές εταιρείες 

παρέχει ένα πλαίσιο προστασίας, όταν πρόκειται για μεγάλο ύψος αποζημιώσεων (μέσω αντασφαλίσεων ή 

άλλων ασφαλιστικών δικλείδων), κάτι που δεν είναι δυνατόν να διαθέτει αυτοτελώς ο διαμεσολαβητής 

(πράκτορας) των ασφαλιστικών συμβάσεων. Κατ΄ αυτή την έννοια, ορθώς ζητήθηκαν τα νομιμοποιητικά 

έγγραφα και από τον πρακτορευόμενο ασφαλιστικό φορέα. Συνεπώς η διαμαρτυρία της ενιστάμενης Α.Ε., ότι 

δεν έγινε αποδεκτή η κάλυψη των προϋποθέσεων από μόνη αυτή, δεν ευσταθούν. 

3. Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν τίθεται σε αμφισβήτηση η χρηματοοικονομική επάρκεια της Ατλαντικής 

Ένωσης Α.Ε.Γ.Α., αλλά η πληρότητα του φακέλου ο οποίος δεν περιελάμβανε τα δικά της Τ.Ε.Υ.Δ., παρά μόνο 

του πράκτορά της. 

4. Η ενιστάμενη Α.Ε. επικαλείται αντίστοιχη απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΩΨΡΟΡ10-8Δ7), σύμφωνα με την οποία δικαιώθηκε σε ανάλογη 

ένσταση. Η συγκεκριμένη απόφαση δεν αποτελεί δεδικασμένο και σε καμιά περίπτωση δεν δεσμεύει συλλήβδην 

αποφάσεις όλων των συλλογικών οργάνων του δημοσίων φορέων, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 

διαγωνισμός διέπεται από την αντίστοιχη διακήρυξη του, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και 

εξετάζεται αυτοτελώς. Παρά ταύτα, σημειώνουμε επ’ αυτών τα παρακάτω: 

 O Συντονιστής επικαλείται την έλλειψη αναφοράς στις υποχρεώσεις του διαγωνιζόμενου όταν 

στηρίζεται σε τρίτο φορέα, κάτι που δεν συντρέχει στην επίδικη διακήρυξη του Δήμου Ρόδου (βλ. 3η 

παράγραφο της τρίτης υποσημείωσης, σελ. 13 της διακήρυξης). Επίσης, στην ίδια απόφαση, γίνεται αναφορά 

στον Ν. 1569/1985, άρθρο 4: «Τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες των ασφαλιστικών 

πρακτόρων καθορίζονται με έγγραφη σύμβαση ανάμεσα στον ασφαλιστικό πράκτορα και στην ασφαλιστική 

επιχείρηση που προτίθεται να πρακτορεύει [...]». Η επίκληση της εν προκειμένω διάταξης έρχεται περισσότερο 

να ενισχύσει το σκεπτικό της απόρριψης παρά το αντίθετο. Αυτό, διότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση 

Πρακτόρευσης που κατέθεσε η ενιστάμενη Α.Ε. οι μοναδικές αρμοδιότητες που τις ανατίθενται είναι η 

είσπραξη των ασφαλίστρων και η εισήγηση για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβολαίων. Στο ίδιο κείμενο 

αναφέρεται: «Ο πράκτωρ δεν μπορεί να αποδέχεται κινδύνους, παρά μόνον μετά από γραπτή έγκριση της 

εταιρείας και πάντοτε βάσει των οδηγιών αυτής». Συνεπώς, το καθεστώς που περιγράφεται από την σύμβαση 

πρακτόρευσης καταδηλώνει ότι η ενιστάμενη ΑΕ δεν είναι σε θέση να συνάψει αυτοτελώς ασφαλιστικές 

συμβάσεις, αφού περιορίζει τις προβλέψεις των άρθρων 2-4 του Ν. 1569/1985 ΦΕΚ 183Α΄), σύμφωνα με τις 

οποίες δίνεται η δυνατότητα να συνάπτει ο ίδιος (ο ασφαλιστικός πράκτωρ) ασφαλιστικές συμβάσεις στο όνομα 

και για λογαριασμό ασφαλιστικής εταιρείας. Έτσι, καθίσταται αναγκαστική η υποστήριξη τρίτου, και 

συγκεκριμένα της Α.Ε.Γ.Α. Ατλαντική Ένωση. 

5. Η Επιτροπή, σε σχέση με όσα αναφέρονται στην ένσταση που κατατέθηκε, και έχουν να κάνουν με 

απευθείας συνομιλίες της εταιρείας με στελέχη του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, δηλώνει ότι 

αφενός μεν δεν είναι στις αρμοδιότητές της η εξέταση των παρατιθέμενων διαλόγων, αφετέρου δε 

αντιλαμβάνεται ως μοναδικό τρόπο επικοινωνίας ενός δημόσιου φορέα την επίσημη και πρωτοκολλημένη 

υπηρεσιακή αλληλογραφία. 
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6. Απέναντι στους ισχυρισμούς της ενιστάμενης Α.Ε. περί συνέχισης της ανάθεσης σύναψης ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων εκ μέρους του Δήμου Ρόδου, επισημαίνουμε ότι κάτι τέτοιο προβλέπεται από το προηγούμενο 

νομικό καθεστώς προμηθειών των Ο.Τ.Α. και, σε κάθε περίπτωση, δεν συνιστά de facto λόγο μη τήρησης της 

εν ισχύ νομοθεσίας στην εν προκειμένω διακήρυξη. 

Γ) Σύμφωνα με την υπ’αρ. 68893/31-10-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου κρίθηκε νόμω βάσιμη η υπ’αρ. πρωτ. 53319/04-09-2017 ειδική διοικητική προσφυγή που 

άσκησε η αποκλεισθείσα εταιρεία «Αφοί Αρβανιτίδη Α.Ε.» κατά της παραπάνω υπ’αρ. 493/2017 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, έχοντας ως αιτιολογία κατ’ αρχή σειρά 

πυκνών και κατά τη γνώμη μας δαιδαλώδων και αλυσιτελών ως προς τη διαμόρφωση της μείζονος 

σκέψης αναφορών κανόνων που διέπουν τους δημόσιους διαγωνισμούς κατά τον κανονιστικό 

χαρακτήρα που έχουν οι διακηρύξεις των διαγωνισμών, αναφερόμενη προς το τέλος στα άρθρα 4 

και 7 της Διακήρυξης, αλυσιτελώς και πάλι κατά τη γνώμη μας, διότι δεν έχουν σχέση με το 

εξεταστέο ειδικό θέμα, τέλος δε επικαλούμενη τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 1569/1985 περί εγγραφής 

της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε» στο οικείο επιμελητήριο καταλήγει στη σκέψη ότι: «…. 

έχει υπογράψει το από 5-12-2014 ιδιωτικό συμφωνητικό με την ασφαλίστρια εταιρεία «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.» το οποίο και προσκόμισε στην επιτροπή διαγωνισμού στο οποίο ρητά ορίζεται ότι 

«Ο ασφαλιστικός πράκτωρ παρουσιάζει προτείνει, προπαρασκευάζει και συνάπτει ασφαλιστικές 

συμβάσεις που εφόσον αποδέχεται η εταιρεία…» 3. Προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση του νομίμου 

εκπροσώπου της «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε.Ε.Γ.Α.Α με την οποία η τελευταία αποδέχεται ήδη και 

ανεπιφύλακτα τους όρους του συγκεκριμένου διαγωνισμού στο σύνολό του και κατ΄ επέκταση της 

σύμβασης με όλες τις νόμιμες συνέπειές της. 

Επειδή σύμφωνα με τις ως άνω διαλαμβανόμενες διατάξεις σε συνδυασμό με την από 5-12-2014 

σύμβαση πρακτόρευσης σε ισχύ δεν προκύπτει είτε αποδεικνύεται με τεκμήριο ότι η προσφεύγουσα 

ως ασφαλιστικός πράκτορας ενεργούσας υπό το Ν. 1569/1985, υποβάλλοντας προσφορά στο 

διαγωνισμό για όνομα και λογαριασμό της εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Α.Ε.Γ.Α.» καθιστά 

αυτήν ως αναγκαστικό τρίτο, όπως η Οικονομική Επιτροπή αποφαίνεται και ως εκ τούτου εσφαλμένα 

η τελευταία απέρριψε την ένσταση της προσφεύγουσας με άμες συνέπεια τον αποκλεισμό της 

εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» από τα επόμενα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας 

ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου».  

Δ) Συνεπώς το νομικό ζήτημα και η διαφορά στην προκειμένη περίπτωση είναι η διάσταση 

απόψεων  μεταξύ αφενός μεν της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, που με την υπ’αρ. 

493/2017 απόφαση της έκρινε ότι η προσφεύγουσα εταιρεία «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» είναι 

ασφαλιστικός πράκτορας και με την προσφορά της καθιστά αναγκαστικό τρίτο την ασφαλιστική 

εταιρεία «Ατλαντική Ενωση Α.Ε.Γ.Α.» και αφετέρου του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου που με την υπ’αρ. 68893/2017 απόφαση του έκρινε αντίθετα ότι η 

προσφεύγουσα εταιρεία «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» ως ασφαλιστικός πράκτορας δεν κατέστησε 

αναγκαστικό τρίτο την ασφαλιστική εταιρεία «Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α.», δεχόμενη όμως 

ταυτόχρονα ότι κατά το μεταξύ τους από 05-12-2014 συμφωνητικό σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 3 και 4 του Ν. 1569/1985 ο ασφαλιστικός πράκτωρ συντάσσει ασφαλιστικές συμβάσεις 

εφόσον τις αποδέχεται η ασφαλιστική εταιρεία και ότι ο ασφαλιστικός πράκτορας (ΑΦΟΙ 

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.) προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση της ασφαλιστικής εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ Ε.Ε.Γ.Α.» ότι αποδέχεται τους όρους του διαγωνισμού και τη σύμβαση. 

Κρίσιμο δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση ζήτημα που δεν εξετάσθηκε και δεν κρίθηκε  είναι: 

-Ποια είναι η έννομη  σχέση ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικών  εταιρειών και ως προς τις 

κατά συνέπεια εκφάνσεις αυτής, αν δηλαδή με τις συμβάσεις που συντάσσει ο ασφαλιστικός 

πράκτορας με τρίτους έχει αυτενέργεια και ενεργεί για ίδιο λογαριασμό, ή αν αντίθετα ενεργεί ως 

αντιπρόσωπος ή πληρεξούσιος ή εντολοδόχος της ασφαλιστικής εταιρείας οπότε  δεν έχει 

αυτενέργεια και δεν ενεργεί για ίδιο λογαριασμό αλλά καθιστά την ασφαλιστική εταιρεία ως 

αντιπροσωπευόμενη ή εντολέα αυτού πράγματι αναγκαστικό τρίτο. 

 

Το παραπάνω νομικό ζήτημα είναι απόλυτα κατά την νομική επιστήμη                λελυμένο ως εξής: 

Κατά το άρθρο 2 παρ. 1 Ν.1569/1985 ("Ασφαλιστικοί πράκτορες") όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 

παρ. 2 Ν.2170/1993: "Ασφαλιστικός πράκτορας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ως αποκλειστικό 

έργο την ανάληψη με σύμβαση, έναντι προμήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνομα και για λογαριασμό 

μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ο ασφαλιστικός πράκτορας παρουσιάζει, προτείνει, 

προπαρασκευάζει, προσυπογράφει ή συνάπτει ο ίδιος ή διαμέσου άλλων διαμεσολαβούντων για λογαριασμό 

μιάς ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ασφαλιστικές συμβάσεις. Επίσης παρέχει στον ασφαλισμένο 
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κάθε αναγκαία συνδρομή κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης και ιδιαίτερα μετά την επέλευση 

ασφαλιστικής περίπτωσης ...". 

Κατά την παράγραφο 1 εδ. α` του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, το οποίο επιγράφεται "Σχέσεις με τον 

εντολέα": "Τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες των ασφαλιστικών πρακτόρων καθορίζονται 

με έγγραφη σύμβαση ανάμεσα στον ασφαλιστικό πράκτορα και στην ασφαλιστική επιχείρηση που προτίθεται να 

πρακτορεύει (πρακτοριακή σύμβαση)". 

  Από τις διατάξεις αυτές  προκύπτει, ότι η σχέση μεταξύ της ασφαλιστικής επιχειρήσεως και του 

ασφαλιστικού πράκτορος χαρακτηρίζεται ευθέως από τον νόμο σύμβαση εντολής, με εντολέα την πρώτη και 

εντολοδόχο τον δεύτερο (Α.Π., Ποιν., 346/2009 και 493/2007), σε αντίθεση με τον ασφαλιστικό σύμβουλο 

και τον συντονιστική ασφαλιστικών συμβούλων, την σχέση των οποίων με την ασφαλιστική επιχείρηση ο 

ίδιος νόμος, στα άρθρα 16 παρ. 1 και 20 παρ. 1 αυτού, την χαρακτηρίζει σύμβαση έργου. 

Με πρόσφατη επίσης Απόφαση του ο Άρειος Πάγος (867/2014) επαναλαμβάνει και προσδιορίζει με 

ιδιαίτερη σαφήνεια, την πάγια θέση ότι η νομική «σχέση» μεταξύ Ασφαλιστικής 

εταιρείας και Πράκτορα είναι αυτή της (έμμισθης) εντολής (αρ.713 επ. Αστικού Κώδικα), όπως άλλωστε 

ρητά αναφέρει και το άρθρο 4 παρ. 1 εδ. α’ Ν.1569/85. Στην σχέση αυτή «εντολέας» είναι η ασφαλιστική 

εταιρεία και «εντολοδόχος» ο Πράκτορας, και διέπεται η σχέση αυτή περαιτέρω και ειδικότερα από τις 

διατάξεις του Νόμου 1569/85, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την λοιπή ασφαλιστική νομοθεσία για 

τους διαμεσολαβούντες στις ασφαλιστικές εργασίες. 

     Εξ άλλου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 713, 717, 718,719,720,721,722,723 Α.Κ. , σύμφωνα 

δηλαδή με τον νόμο, ορίζεται ότι με τη σύμβαση της εντολής ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να διεξάγει την 

υπόθεση που του ανέθεσε ο εντολέας, ότι τότε μόνο μπορεί να παρεκκλίνει από τα όρια της εντολής όταν 

αδυνατεί να ειδοποιήσει τον εντολέα και είναι συγχρόνως φανερό ότι ο εντολέας θα το είχε επιτρέψει  αν 

γνώριζα τα περιστατικά που προκάλεσαν την παρέκκλιση, ότι ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να παρέχει 

στον εντολέα πληροφορίες για την υπόθεση που του ανατέθηκε και μετά το πέρας της εντολής οφείλει να 

λογοδοτήσει και να  να αποδώσει στον εντολέα καθετί που έλαβε για την εκτέλεση της εντολής ή απέκτησε 

από την εκτέλεσή της καθώς επίσης ότι  αν τα χρησιμοποιούσε για τον εαυτό του οφείλει τόκο και 

αντίστοιχα ο εντολέας έχει υποχρέωση να προκαταβάλλει στον εντολοδόχο τις δαπάνες που απαιτούνται για 

την εκτέλεση της εντολής και οτιδήποτε ο εντολοδόχος  δαπάνησε για την εκτέλεση της εντολής ή να τον 

αποζημιώσει για κάθε ζημιά που έπαθε χωρίς δικό του πταίσμα. 

Συνεπώς καθώς με την σύμφωνα με τα παραπάνω , κατά τη σχέση εντολής του άρθρου 713 επομ. 

Α.Κ. που διέπει αυτές των ασφαλιστικών εταιρειών και των ασφαλιστικών πρακτόρων οι τελευταίοι 

θεωρούνται «βοηθητικά πρόσωπα του ασφαλιστή» (Β. Κιάντου: Ασφαλ. Δίκαιο σελ. 65) και ακόμη κατά τη 

νομική θεωρία η σύμβαση εντολής εντάσσεται στην κατηγορία συμβάσεων που έχουν αντικείμενο την 

παροχή υπηρεσιών και ειδικότερα «την επιμέλεια – διεξαγωγή ξένων υποθέσεων» (Α. Γεωργιάδης: Ενοχικό 

Δίκαιο, Ειδικ.    ΙΙ, σελ. 53 και μάλιστα η ειδοποιός διαφορά από την πληρεξουσιότητα, είναι ότι ο 

πληρεξούσιος έχει δια του πληρεξουσίου εξουσία να δεσμεύει τον αντιπροσωπευόμενο, ενώ με την εντολή 

δεν έχει τέτοια εξουσία ο εντολοδόχος και κινείται , πιο περιχαρακωμένα ακόμη από τον πληρεξούσιο, στα 

όρια της συμβατικής εντολής και για να επιχειρήσει νομικές πράξεις που επεμβαίνουν στην έννομη σφαίρα 

του εντολέα τότε απαιτείται και χορήγηση πληρεξουσιότητας (Α. Γεωργιάδης ανωτ. σελ. 59), υπό τους 

παραπάνω περιορισμούς που οι ασφαλιστικοί πράκτορες κατά το νόμο τελούν, και με παραδοχές  ακόμη από 

την νομολογία ότι ο ασφαλιστικός πράκτορας αποτελεί μορφή εμπορικού αντιπροσώπου κατά τις διατάξεις 

των άρθρων 90 επομ. του Εμπ. Ν και 713 επ. Α.Κ. (Α.Π. 282/2010, Α.Π. 1711/2010, Α.Π. 1382/2010, 

Μον.Πρωτ. Αθ. 4-61/2017), καθώς επίσης ότι στοιχείο της άρρηκτης υποτελούς σχέσης του ασφαλιστικού 

πράκτορα στην ασφαλιστική επιχείρηση είναι  ότι η παραβίαση των όρων της εντολής από τον ασφαλιστικό 

πράκτορα συνιστά  το έγκλημα της υπεξαίρεσης με την κακουργηματικής μάλιστα μορφή , αφού θεωρείται 

από τη νομολογία ότι ο υπαίτιος ενήργησε ως εντολοδόχος της περιουσίας της ασφαλιστικής επιχείρησης 

και ως διαχειριστής αυτής λόγω της προαναφερθείσας ιδιότητάς του ως ασφαλιστικού πράκτορα (Α.Π. 

1600/2005, Α.Π. 769/2005, Α.Π. 236/2005, Α.Π. 1598/2006, Α.Π. 493/2007, Α.Π. 346,200, Συμβ. Εφ. 

Θεσσ. 125/2010 ΝΟΜΟΣ):  

-Δεν υπάρχει αμφιβολία λοιπόν και είναι απολύτως σαφές  ότι η έννομη σχέση που συνδέει τις 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους ασφαλιστικούς πράκτορες είναι αυτή της εντολής και  ότι  κατά 

συνέπεια στην ασφαλιστική σύμβαση που συνάπτει ο ασφαλιστικός πράκτορας  με τον τρίτο 

ασφαλιζόμενο, αναγκαστικός όχι απλώς τρίτος ΑΛΛΑ κυρίως συμβαλλόμενος δεν είναι ο 

ασφαλιστικός πράκτορας,  αλλά η εντολέας του ασφαλιστική εταιρεία. 
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΄Ητοι στην προκειμένη περίπτωση η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» ενώ κατά το νόμο 

ενεργεί απλώς ως εντολοδόχος – εμπορικός αντιπρόσωπος της ασφαλιστικής εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.» η οποία δεν υπάρχει αμφιβολία ότι καθίσταται  αναγκαστικός τρίτος, από την άλλη 

κατά  παράβαση της νομοθεσίας δημόσιων διαγωνισμών και των όρων της Διακήρυξης η τελευταία 

δεν συμμετέχει  και δεν υποβάλλει απ’ ευθείας  προσφορά στον διαγωνισμό με όλα τα απαιτούμενα στο 

πρόσωπο της δικαιολογητικά και δεν διαπιστώνεται έτσι αν πληρούνται στο πρόσωπο της τα 

απαιτούμενα προσόντα , λόγοι μη αποκλεισμού , εγγυητικές επιστολές κ.λ.π. όπως θα έπρεπε ως  ο 

κυρίως ουσία διαγωνιζόμενος,  ενώ  σε περίπτωση που ήθελε κατακυρωθεί ο διαγωνισμός τυπικά στον 

ασφαλιστικό πράκτορα («ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.») θα φαίνεται παράτυπα αυτός 

αντισυμβαλλόμενος , ενώ κατά την έννομη σχέση της εντολής, εκ του νόμου δηλαδή, κατά 

καταστρατήγηση της νομοθεσίας και των διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων,  

πραγματικός και μοναδικός συμβαλλόμενος θα είναι η  ασφαλιστική εταιρεία «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Α.Ε.Γ.Α.» χωρίς να έχει συμμετάσχει στον διαγωνισμό!. 

E) Περαιτέρω επί του τυπικού και παραδεκτού της διαδικασίας και της αρμοδιότητας υποβολής και κρίσης 

από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων και 

παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών, όπως είναι στην προκειμένη περίπτωση η 

υπ/αρ 493/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, κατά τη γνώμη μας ανεπίτρεπτα 

υποβλήθηκε ενώπιον του η προσφυγή της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» και αναρμοδίως 

επελήφθη ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης ώστε η απόφαση που εξέδωσε είναι άκυρη, διότι: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016 ισχύουν τα εξής: 

«Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της 

αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την 

προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1» με την επισήμανση ότι καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 379 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 87 του Ν. 4478/2017,  για τις 

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών οι διατάξεις των άρθρων 345 έως 374 του Ν. 4412/2016 

έχουν ισχύ μετά την 26-06-2017, θα έπρεπε η προδικαστική προσφυγή κατά της υπ’αρ. 493/24-08-2017 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής να είχε ασκηθεί αρμοδίως ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών ΑΕΠΠ, (βλέπετε Κατευθ. Οδηγία 19 Αποφ. 31/2017 ΑΕΠΠ αρ. πρωτ. 3015/08-

05-2017 Α.Δ.Α.: 7ΗΡ10ΞΤΒΟΘΞ σελ. 25.3 Έγγραφο ΑΕΠΠ αρ. πρωτ. 5634/31-08-2017 Α.Δ.Α: 

6φ430ΞΤΒ-70Γ, ακόμη μάλιστα και αν  στο κείμενο της διακήρυξης ορίζεται διαφορετικά, δοθέντος ότι 

σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ με την προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού τίθεται το κανονιστικό 

πλαίσιο επίλυσης των αναφυομένων κατά τη διαδικασία διαφορών (ΣτΕ 595/2011, ΣΤΕ 1765/2010, ΣτΕ 

2973/2011 ΝΟΜΟΣ).  Εξ άλλου και πριν της 26-06-2017 αρμόδια αρχή εξέτασης της προδικαστικής 

προσφυγής ήταν η ίδια η Αναθέτουσα Αρχή κατά τις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 3886/2010 και του Ν. 

4055/2012 (Βλ. Διοικ. Εφ. Πατρών 39/2017 ΝΟΜΟΣ). 

ΣΤ) Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω έσφαλε  κρίνοντας τα αντίθετα είναι ακυρωτέα η   

υπ΄αρ. 68893/31-10-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και για τον 

λόγο αυτό γνωμοδοτούμε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (άρθρο 72.1.ιβ, 2 Ν. 

3852/2010) για την υποβολή προσφυγής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 για 

ακύρωση της παραπάνω απόφαση».   

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/91825/03-11-2017, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει την υποβολή προσφυγής από τον Δήμο Ρόδου στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 

3463/2006, για ακύρωση της με αρ. 68893/31-10-2017 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου με την οποία ακυρώνει την με αριθ. 493/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου με εξέταση ένστασης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» κατά της με αρ. 464/2017 
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απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, που αφορά την ασφάλιση όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 11o                                                   Απόφ. Αρ: 658 /2017 (Α.Δ.Α. Ω7Ν0Ω1Ρ-4ΞΡ) 

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ»   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/91440/03-11-2017) 

 

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

του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ 

ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό 

(20/10/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/91440/03-11-2017, 

ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ 

ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ»   

Σας αποστέλλουμε το 2
ο 

Πρακτικό Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ 

ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ», σύμφωνα με 

το Ν.4412/2016.  

Μετά  τα ανωτέρω ζητείται:  

1) Η έγκριση του 2ου Πρακτικού της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

σύμβασης για την κατασκευή του έργου: 

     «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ» στην εταιρεία «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε» με μέση έκπτωση 

7,00%. 
2) Η εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Ζανεττούλλη Στεργούλας) 
 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε.&Υ.), σήμερα Παρασκευή 

20 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017  οι παρακάτω: 

1) Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολ. Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ.Δ.Ρόδου ως Πρόεδρος   

2) Πέρος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

2) Ράμος Βασίλειος, Τοπ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

αποτελούντες την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ», σύμφωνα με την υπ’ αρ.: 316/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ.: 320/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης, για την ολοκλήρωση του ελέγχου των 

δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης. 

Με την υπ’ αριθμό 478/17-8-2017 (ΑΔΑ: 7ΥΕΧΩ1Ρ-9Ι0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

το 1
ο
  Πρακτικό του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ 

ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ», σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η 

εργοληπτική επιχείρηση: «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣIA E.E». 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε.&Υ.) με το υπ΄ αρ.: 16/68157/29-08-2017 έγγραφό της 

κάλεσε την Προσωρινή Ανάδοχο Εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 

23.2 έως 23.10 της διακήρυξης και η οποία με το υπ. αρ.: 16/73235/12-09-2017 έγγραφό της υπέβαλε σε 

σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά.  

  Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μετά τον έλεγχο τον κατατεθειμένων δικαιολογητικών διαπίστωσε 

ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σε ισχύ κατά το χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού, 

πλην της υπεύθυνης δήλωσης περί μη έκδοσης απόφασης για τον αποκλεισμό της εταιρείας σύμφωνα με το 

άρθρο 74 του Ν.4412/2016, υπογεγραμμένη ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
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συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23.3. 

της διακήρυξης του έργου.  

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2.α. της 

διακήρυξης του έργου, με το με αρ. πρωτ. 16/683859/12-10-2017 έγγραφό του κάλεσε την Προσωρινή 

Ανάδοχο Εταιρεία να υποβάλει το παραπάνω δικαιολογητικό.  

  Η Προσωρινή Ανάδοχος Εταιρεία με το με αρ. πρωτ. 16/85475/17-10-2017 έγγραφό της  υπέβαλε σε 

σφραγισμένο φάκελο το παραπάνω ζητούμενο δικαιολογητικό. 

Τελικά τα συνολικά δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα παρακάτω:   

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου (Ευθυμίου Παρασκευή  Διακήρυξη άρθρο 23.3α 

Βεβαίωση πληρωμής φόρων  Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΙΚΑ της εταιρείας Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΙΚΑ για το έργο: «Γέφυρα άνω 

διάβασης Αφάντου επί της Ε.Ο. Ρόδου Λίνδου» και αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ  
Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Φορολογική ενημερότητα Κ/ΞΙΑΣ έργου «Γέφυρα άνω διάβασης 

Αφάντου επί της Ε.Ο. Ρόδου Λίνδου» 
Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ της εταιρείας  Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ για το στελέχος της εταιρείας 

Ευθυμίου Παρασκευή 
Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ για το στελέχος της εταιρείας 

Κοψιδάκη Μαγδαληνή  
Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης της εταιρείας Διακήρυξη άρθρο 23.3γ 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη εκκαθάρισης και μη αναγκαστικής 

διαχείρισης της εργοληπτικής επιχείρησης 
Διακήρυξη άρθρο 23.3γ 

Πιστοποιητικά (Βεβαιώσεις) ΤΕΕ περί επαγγελματικής διαγωγής των: 

Ευθυμίου Παρασκευής και Κοψιδάκη Μαγδαληνής 
Διακήρυξη άρθρο 23.3ε 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εργοληπτικής επιχείρησης 
Διακήρυξη άρθρα 23.4, 23.5, 

23.6, 23.9 

Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών 

συμβάσεων στην οποία συμπεριλαμβάνεται πίνακας όλων των υπό 

εκτέλεση έργων 

Διακήρυξη άρθρο 23.5α 

Βεβαίωση ανεκτέλεστου για το έργο: «Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου 

επί της Ε.Ο. Ρόδου Λίνδου» 
Διακήρυξη άρθρο 23.5α 

Καταστατικό σύστασης της εταιρείας Διακήρυξη άρθρο 23.8 

Πιστοποιητικό υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.  Διακήρυξη άρθρο 23.8 

Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου Α4 του άρθρου 22 Διακήρυξη άρθρο 23.2.ε 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για τον αποκλεισμό της 

εταιρείας  
Διακήρυξη άρθρο 23.3 

   

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε από όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά 

ότι, για την Προσωρινή Ανάδοχο Εταιρεία επαληθεύεται το δικαίωμα συμμετοχής καθώς και οι όροι και 

προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίζονται στα άρθρα 21 και 22 της Διακήρυξης του Έργου τόσο κατά το 

χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρόνο κατάθεσης των δικαιολογητικών, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 23.2 της Διακήρυξης, αφού η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω 

προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σε ισχύ κατά το χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο 

και κατά το χρόνο κατάθεσης τους. 

  Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο
 Πρακτικό, διαβιβάζει τον φάκελο των παραπάνω δικαιολογητικών 

(αντίγραφα) προς στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου και εισηγείται  την κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ» υπέρ της εργοληπτικής 

επιχείρησης: «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣIA E.E». 

 

(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 υπ’ αριθμ. 16/91440/03.11.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό του 

διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

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

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

 Την με αριθ. 320/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν 

οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 478/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 

πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία 

«ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
Ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ», 

 

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία  «ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 7,00 % 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 12o                                                  Απόφ. Αρ: 659 / 2017 (ΑΔΑ: 6Ψ7ΤΩ1Ρ-ΛΗΔ) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ Τ.Κ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ».   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/91437/03-11-2017) 

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

& Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/91437/03-11-2017, δια μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 πρακτικό της 

επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ Τ.Κ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ», ως 

κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΗΤΑ Τ.Κ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ». 

    Σας στέλνουμε συνημμένα το 2
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΗΤΑ Τ.Κ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ», σύμφωνα με 

τον Ν.4412/2016. 

   Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

3) Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της Σύμβασης 

για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 

ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΗΤΑ Τ.Κ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ» ,στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

Ι.Κ.Ε», με μέση έκπτωση 42,957%, 

4) Να Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 (Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Ζανεττούλλη Στεργούλας) 
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2
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Τρίτη 24 του μηνός 

Οκτωβρίου του έτους 2017  οι παρακάτω: 

1)    Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ.  

       Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος   

2)    Ζαγοριανός Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ.  

       Δ. Ρόδου ως μέλος,   

3) Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Τ.Υ.  

       Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΗΤΑ Τ.Κ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ», 

Προϋπ: 30.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) ,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 436/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 448/24-

03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε  σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης για 

την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της 

διακήρυξης.7  

Με την αριθ. 530/12-09-2017 (ΑΔΑ  Ω1ΥΞΩ1Ρ-88Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1
ο
 

Πρακτικό του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ 

ΑΓΙΟ ΝΙΚΗΤΑ Τ.Κ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ» σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία 

«ΕΡΓΟΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Ι.Κ.Ε. ». 

Με το υπ΄αρ. πρωτ. 16/75833/20-09-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κλήθηκε ο 

προσωρινός ανάδοχος  να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της 

Διακήρυξης και  με το υπ’ αρ. πρωτ. 16/76839/22-09-2017  έγγραφό της η εταιρεία «ΕΡΓΟΝ  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Ι.Κ.Ε.» υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ποινικό  Μητρώο για Ανδρέα Καλοπίτα του Νικολάου και 

Τσαμπίκου Βάιου Καλοπίτα του Νικολάου  

23.3α 

Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

Ι.Κ.Ε. με Α.Π. 63709267 

23.3β 

Επικαιροποιημένη Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας  ΕΡΓΟΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. με Α.Π. 63824423 

23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΤΜΕΔΕ -ΕΦΚΑ Καλοπίτας Ανδρέας 

και Καλοπίτας Βάιος – Τσαμπίκος  (βασική στελέχωση της 

εταιρείας ) 

23.3β 

Επικαιροποιημένη Ασφαλιστική ενημερότητα ΤΜΕΔΕ -ΕΦΚΑ 

Καλοπίτας Ανδρέας και Καλοπίτας Βάιος – Τσαμπίκος  (βασική 

στελέχωση της εταιρείας ) 

23.3β 

Βεβαίωση ΤΜΕΔΕ - ΕΦΚΑ για μισθωτούς μηχανικούς 23.3β 

Επικαιροποιημένη Βεβαίωση ΤΜΕΔΕ - ΕΦΚΑ για μισθωτούς 

μηχανικούς 

23.3β 

Ενημερότητα ΙΚΑ έργων «Διαμόρφωση Κυκλικού Κόμβου στη 

περιχή Μαρίνας (οδοί Μαύρου – Τηλιακού)», «Επεμβάσεις 

Αποκαταστάσεις Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Λάερμα - 

Προφύλια» 

23.3β 

Βεβαίωση Τ.Ε.Ε. περί μη επαγγελματικών παραπτωμάτων 

Καλοπίτας Ανδρέας 

 

23.3ε 

Βεβαίωση Τ.Ε.Ε. περί μη επαγγελματικών παραπτωμάτων 

Καλοπίτας Βάιος Τσαμπίκος     

 

23.3ε 

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης της εταιρείας 23.3γ 

Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης κ μη αναγκαστικής 

διαχείρισης της εταιρείας 

23.3γ 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εταιρείας  23.4,23.5,23.6,23.9 

Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβ. Συμβάσεων 23.5 
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Βεβαίωση Ανεκτέλεστου των έργων «Διαμόρφωση κυκλικού 

κόμβου στη περιοχή Μαρίνας (οδοί Μαύρου – Τηλιακού)», 

«Επεμβάσεις αποκατάστασης επαρχιακού οδικού δικτύου 

Λάερμα – Προφύλια» 

 

23.5.α 

 

 

Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων 23.4,23.5,23.6,23.9 

Καταστατικό σύστασης της εταιρείας 23.8 

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων καταστατικού 23.8 

Υπεύθυνη Δήλωση για το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 22.Α.9 

Υπεύθυνη Δήλωση για το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 22.Α.9 

 

Η ΕΔΔ διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη  και σε ισχύ κατά το 

χρόνο κατάθεσής τους. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2  της διακήρυξης η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο 

πρακτικό, διαβιβάζει το φάκελο των παραπάνω δικαιολογητικών 

(αντίγραφα) προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου και εισηγείται  την κατακύρωση της 

σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας: «ΕΡΓΟΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Ι.Κ.Ε.» 

Μετά  τα ανωτέρω ζητείται: 

Η έγκριση του  2
ου

 Πρακτικού της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης 

για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 

ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΗΤΑ Τ.Κ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ» σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η 

εταιρεία «ΕΡΓΟΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Ι.Κ.Ε.» στην εταιρεία «ΕΡΓΟΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Ι.Κ.Ε.» με 

μέση έκπτωση 42,957%. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/91437/03-11-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  δια 

μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό της επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη 

οριστικού μειοδότη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ Τ.Κ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ»,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

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

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθ. 448/2017 (Α.Δ.Α.: ΨΟΚΩΩ1Ρ-Τ0Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 530/2017 (Α.Δ.Α.: Ω1ΥΞΩ1Ρ-88Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης η 

εταιρεία «ΕΡΓΟΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Ι.Κ.Ε.», 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2

Ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ Τ.Κ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ», 

 

Β)  Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία  «ΕΡΓΟΝ  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Ι.Κ.Ε.» με μέση έκπτωση 42,957%. 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  
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ΘΕΜΑ 1o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                  Απόφ. Αρ: 660 / 2017 (ΑΔΑ: 72ΗΑΩ1Ρ-ΕΡΦ) 

Έγκριση για την απευθείας ανάθεση ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου, 

λόγω του κατεπείγοντος. 

(Εισήγηση τμήμ. Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/93014/08-11-2017) 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/93014/08-11-2017, η οποία έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση στην Ο.Ε. για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου με την 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος. 

Στα πλαίσια ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2017 - 2018 το τμήμα 

προμηθειών διενήργησε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό από το Μάιο με σχετική διακήρυξη στις 

13/06/2017. Κατά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεσσάρων εταιρειών: 

1. INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

2. ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. 

3. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

4. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» 

που συμμετείχαν στην διαδικασία, η Ο.Ε. με την 464/2017 απόφασης της απέρριψε την προσφορά της 

εταιρείας ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. για ελλιπή φάκελο και η τελευταία κατέθεσε ένσταση κατά της 

παραπάνω απόφασης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ν. Αιγαίου. Η Αποκεντρωμένη με την υπ’ αριθ. 

68893/31-10-2017 Απόφαση της ακυρώνει την 493/2017 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Ρόδου και εμείς με 

την σειρά μας την προσβάλουμε στο άρθρο 152 Ν. 3463/2006. H υπηρεσία εκτιμά ότι η διαδικασία θα 

ολοκληρωθεί το γρηγορότερο σε τρεις μήνες μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.  

Επειδή η ισχύουσα σύμβαση ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου εκπνέει στις 

01/12/2017. 

Επειδή  όλες οι δραστηριότητες του Δήμου είναι απόλυτα εξαρτώμενες από τα μηχανήματα και τα οχήματα  

για τους τομείς   όπως: 

 στην καθαριότητα (απορριμματοφόρα, σάρωθρα, φορτηγά κτλ) για την αποκομιδή των 

απορριμμάτων, την σάρωση των κοινοχρήστων χώρων και πλατειών με άμεσες συνέπειες για την 

υγιεινή του νησιού της Ρόδου αλλά και την εν γένει εικόνα του από την συσσώρευση των 

σκουπιδιών. 

 στο πράσινο (φορτηγά, καλαθοφόρα) με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των παρτεριών και των χώρων 

πρασίνου γιατί δεν θα μπορεί να προχωρεί σε εργασίες συντήρησης όπως κλαδέματα κτλ. 

 στο ΧΥΤΑ (συμπιεστής απορριμμάτων, μπουλντόζες κτλ) με αποτέλεσμα να μην δέχεται 

απορρίμματα με άμεσα αποτελέσματα για τις υπηρεσίες καθαριότητας  

 στις τεχνικές υπηρεσίες (συνεργεία καθημερινότητας, συνεργεία οδοποιίας, τοπογραφικές εργασίες 

κτλ) με υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της λόγω της πλήρους εξάρτησης τους από τα 

αυτοκίνητα λόγου χάρη για τις μεταφορές του προσωπικού και τις μεταφορές των υλικών. 

 Στις κοινωνικές δομές του Δήμου όπως προσχολικά, «βοήθεια στο σπίτι» αλλά και τον πολιτισμό. 

Για όλα τα παραπάνω το τμήμα προμηθειών εισηγείται στην Ο.Ε.: 

1. Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων για να μπορεί 

ο δήμος να ανταποκριθεί στις παραπάνω δραστηριότητες του για το χρονικό διάστημα μέχρι την 

υπογραφή της σύμβασης που θα προκύψει από το πέρας της διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού. 

2. λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που απομένει μέχρι την λήξη της ισχύουσας συμβάσεως 

λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 103 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, άρθρο 72 παρ. 1δ) Ν. 3852/2010  

να εγκρίνει την απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος και να διαθέσει πίστωση ύψους 24.000,00€ σε 

βάρος των Κ.Α.70-6252.0001, 70-6253.0001 ως εξής: 

 

Κ.Α  - περιγραφή 

 

ποσό 

70-6252.0001 

ασφάλιστρα μηχανημάτων και τεχνικών 

εγκαταστάσεων 

14.000,00 

70-6253.0001 

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 
10.000,00 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σάββα Διακοσταματίου) 
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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.: 2/93014/08-11-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 103 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, άρθρο 72 παρ. 1δ) Ν. 3852/2010  

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

 Την με αριθ. 647/2017 (Α.Δ.Α.: Ψ6ΚΞΩ1Ρ-ΧΑΕ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της διαδικασίας λόγω του κατεπείγοντος,  για την «ασφάλιση των 

οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου», για το χρονικό διάστημα μέχρι την υπογραφή της 

σύμβασης που θα προκύψει από το πέρας της διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που 

είναι σε εξέλιξη. 

Η διάθεση της πίστωσης ύψους 24.000,00 € σε βάρος των Κ.Α.70-6252.0001, 70-6253.0001 έχει γίνει με 

την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθμό 648/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΨΑΛΩ1Ρ-0Γ0). 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                     Απόφ. Αρ: 661/2017 (ΑΔΑ: 6ΟΟΝΩ1Ρ-Ω08) 

Έγκριση του πρακτικού (παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών) του πρόχειρου διαγωνισμού για 

την προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN. 

(Εισήγηση τμ.  Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/93579/09-11-2017) 

 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/93579/09-11-2017, η οποία έχει ως εξής: 

 

«Θέμα:   Έγκριση  του πρακτικού (παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών) του πρόχειρου διαγωνισμού 

για την προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN.   

   Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του συνημμένου πρακτικού της επιτροπής για την παραλαβή 

και αξιολόγηση προσφορών  του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου 

δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN, με το ακυρώνει το διαγωνισμό και εισηγούμαστε την 

επαναδημοπράτηση του με νέους όρους». 

Συνημμένα: 

1
ο
 πρακτικό επιτροπής για την παραλαβή και αξιολόγηση προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την 

προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN (ακύρωση 

διαγωνισμού και επαναδημοπράτηση με νέους όρους ). 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών Διακοσταματίου Σάββα) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ι 

  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΥ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN   για το 

έτος 2017, προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ (τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – Τιμής για κάθε ομάδα χωριστά 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/83575/2017    

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 17PROC002080599 

Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος  Προμηθειών , ημέρα Πέμπτη  26 του μηνός Οκτωβρίου του 

έτους 2017  και ώρα 09:00 π.μ. οι παρακάτω: 

1. Ποντίκας Σάββας , μόνιμος Υπάλληλος, ως Πρόεδρος   

2. Ιωάννης Αλαφάκης  , μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος   

3. Γιάννακας Επαμεινώνδας   , μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος, 
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αποτελούντες την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για τη προμήθεια ανοικτού 

ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN   , σύμφωνα με την με αριθμό 556/2017  

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με ΑΔΑ 66Σ7Ω1Ρ-ΘΒΔ, συνήλθαμε στα γραφεία του Τμήματος  

Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 1
ου

 Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 

της προμήθειας  με τίτλο: «προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού 

τύπου VAN» και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 

Στις 09:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει  στο άνοιγμα των προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσα στην καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

που όριζε η διακήρυξη δηλ.  26-10-2017  και ώρα 09:00.  

Η επιτροπή, προχώρησε στη αποσφράγιση της μοναδικής προσφοράς που κατατέθηκε ενώπιων της, η 

οποία  έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, προσφορά από το Παρακάτω  προμηθευτή: 

 «ΑΒΕΤΕ Κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ » με αύξοντα αριθμό προσφοράς 1 

Επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής μετέβη στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου για την παραλαβή 

κατατεθειμένων έντυπων φακέλων, και διαπίστωσε ότι δεν έχει κατατεθεί άλλη προσφορά (καταληκτική 

ημερομηνία 25/10/2017 και ώρα 14:00) όπως ορίζει η διακήρυξη. 

Στο συνέχεια  ακολούθησε η  αποσφράγιση των (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» του παραπάνω συμμετέχοντα και η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο αυτών για να διαπιστώσει 

την έγκυρη ή μη συμμετοχή του σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού  για τον έλεγχο των δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς 

διαπίστωσε ότι: 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στη διακήρυξη ήταν τα εξής: 

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία : 

α.  αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος της 

προσφοράς (120 ημέρες) 

β.  δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας 

έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

γ) δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

2) το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 

το άρθρο 2.2.9.1 της διακήρυξης 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η διαγωνιζόμενη εταιρεία υπέβαλε  ορθά τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

της  και η επιτροπή προχωρά στο επόμενο στάδιο δηλαδή στην πληρότητα και στον έλεγχο της Τεχνικής της 

Προσφοράς. 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία: «ΑΒΕΤΕ Κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ » η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:  

Υπέβαλε την προβλεπόμενη από την διακήρυξη τεχνική προσφορά που περιείχε τις επί ποινή αποκλεισμού 

ενότητες  

1. Τεχνική έκθεση - τεχνική περιγραφή σύμφωνα με τις ενότητες των Άρθρων των Τεχνικών 

Προδιαγραφών.  

2. To Φύλλο Συμμόρφωσης συμπληρωμένο  

3. Οτιδήποτε ρητά ζητείται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών να συνοδεύει τον φάκελο της 

Τεχνικής Προσφοράς  

Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και κατά τη βαθμολόγηση των κριτηρίων των τεχνικών 

χαρακτηριστικών των υπό προμήθεια οχημάτων διαπίστωσε ότι στην διακήρυξη υπάρχει λάθος στον τύπο 

της βαθμολόγησης των κριτηρίων με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τα βαθμολογήσει.   

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για τη 

προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό.  

 Να ματαιώσει το Διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης σύμφωνα με την οποία 

αναφέρει επί λέξει τα εξής:’’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’’, ο οποίος θα επαναπροκηρυχθεί με νέους όρους. 

 

(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.: 2/93579/09-11-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου, δια της 

οποίας κοινοποιείται το από 26/10/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

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

 Την με αριθ. 647/2017 (Α.Δ.Α.: Ψ6ΚΞΩ1Ρ-ΧΑΕ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 Το γεγονός ότι η Επιτροπή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και κατά τη βαθμολόγηση των 

κριτηρίων των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπό προμήθεια οχημάτων διαπίστωσε ότι στην 

διακήρυξη υπάρχει λάθος στον τύπο της βαθμολόγησης των κριτηρίων με αποτέλεσμα να μην 

μπορεί να τα βαθμολογήσει, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Εγκρίνει αυτούσιο το από 26/10/2017 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού 

για την «προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN» και 

ματαιώνει τον διαγωνισμό για τον λόγo του ότι  η Επιτροπή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και 

κατά τη βαθμολόγηση των κριτηρίων των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπό προμήθεια οχημάτων 

διαπίστωσε ότι στην διακήρυξη υπάρχει λάθος στον τύπο της βαθμολόγησης των κριτηρίων με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να τα βαθμολογήσει.   

 

Επομένως σύμφωνα με την διακήρυξη ’’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’’, ο 

οποίος θα επαναπροκηρυχθεί με νέους όρους. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                     Απόφ. Αρ: 662 / 2017 (ΑΔΑ: 6ΙΗ0Ω1Ρ-5Ι3) 

Κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης και έγκριση μελέτης του πρόχειρου διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN». 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/93573/09-11-2017) 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/93573/09-11-2017, η οποία έχει ως εξής: 

 

«Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ 

ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN. 

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 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, 
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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». 

5. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 «περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων». 

6. Το Π.Δ. 80/2016  «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες». 

7. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια Ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και 

φορτηγού τύπου VAN 

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

9. Το γεγονός ότι καταχωρήθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001856326 

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει τη μελέτη και τους όρους της διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

Ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών Διακοσταματίου Σάββα) 

 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τη νέα μελέτη και τους όρους του 

δημόσιου, συνοπτικού, πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου 

δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN», κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά.
  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθμό 2/93573/09-11-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της  Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών,  

 Το Ν. 3852/2010  

 Το Ν.4412/2016 

 Την με αριθ. 647/2017 (Α.Δ.Α.: Ψ6ΚΞΩ1Ρ-ΧΑΕ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 Την με αριθ. 661/2017 (Α.Δ.Α.: 6ΟΟΝΩ1Ρ-Ω08) περί ματαίωσης του διαγωνισμού για την 

«προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει τη νέα μελέτη και καταρτίζει τους όρους για τις ανάγκες διεξαγωγής  του Δημόσιου - 

Συνοπτικού - Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού 

φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN» ως κατωτέρω: 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

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.  
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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. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  17REQ001856326. 

16. Την με αριθμό 497 /2017 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 7Ζ1ΓΩ1Ρ-Ν46, με την οποία 

εγκρίθηκαν αντίστοιχα α) τη διενέργεια με συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ανοικτού 

ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN και β) η διάθεση πίστωσης της προ 

υπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την αναληφθείσα   Π.Α.Υ.  

17. Το ΕΓΚΡΕΚΡΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:17REQ001915216 

18. Την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου με αρ. 57010/19-09-2017 με ΑΔΑ 

7ΤΜΦΟΠ1Ι-5ΛΧ Σύμφωνα με την οποία εγκρίνει την αγορά από το ελεύθερο  εμποόριο του ανοικτού 

ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN   

19. Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια Ανοικτού Ανατρεπόμενου Δορυφορικού φορτηγού και 

Φορτηγό Τύπου VAN                                               

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 
Τους όρους του Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

τεχνικής προσφοράς – Τιμής για κάθε ομάδα χωριστά, για την ανάδειξη αναδόχου  για την προμήθεια 

ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN   » για το έτος 2017, 

προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ (τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 

θα βαρύνει τους  Κωδικούς  Αριθμούς  Εξόδου Κ.Α. 20-7131.0011 με τίτλο <<προμήθεια ανοικτού 

ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού>> ποσού 18.000,00 € και Κ.Α. 20-7131.0012 με τίτλο <<προμήθεια 

φορτηγού τύπου VAN>> ποσού 17.000,00 €    του Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για όλες τις ομάδες ή για μία  μόνο  ομάδα με την απαραίτητη προϋπόθεση 

να περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας    με βάση την μελέτη του διαγωνισμού.  

 

ΟΜΑΔΑ Α’   

CPV Περιγραφή Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ με 

Φ.Π.Α. 

34134200-7 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 

20-7131.0011 18.000,00 
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ΟΜΑΔΑ Β’   

CPV Περιγραφή Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ με 

Φ.Π.Α. 

34136000-9 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 

ΤΥΠΟΥ VAN 
20-7131.0012 17.000,00 

 

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 Του Τμήματος Προμηθειών  , επί της οδού Καποδιστρίου 3-5 Ρόδος , 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 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 

4. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ’» 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε’» 

 

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:22410-35445, fax:22410-39780, Email: mkanakas@gmail.com. 

 

Συνοπτικά Στοιχεία  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Συνοπτικός 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής 

προσφοράς – Τιμής 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ …../…../2017 ώρα 9:00 π.μ. 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Τμήμα προμηθειών  

Καποδιστρίου 3-5 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προμήθεια  ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού 

φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 35.000,00€ 

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 ……… 

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΄»  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ’»ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε’»ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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  
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(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 9:00π.μ. στο κτίριο 

του Τμήματος Προμηθειών, επί της οδού Καποδιστρίου 3-5 Ρόδος  , 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.  
Αντιπροσφορές 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
9
 (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
10

. 

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:         

                        

                                                 
9παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  

10 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
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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),  

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 
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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 

Β) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
11 12

 του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 , που 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Δ). και συμπληρώνεται, (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : 

ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ
13

 και Δ
14

 ), ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ )  ώστε να δηλώνονται 

από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά 

                                                 
11 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 
12 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 
13 Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  
14 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  
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πεδία του Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)υπογράφεται  
15

 και  

υποβάλλεται 
16

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.  

 

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 

Παράρτημα Γ' 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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.              

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 προηγούμενη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

                                                 
15(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. 
16Κατευθυντήρια 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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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 ημερομηνία 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 προσφορών, 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 προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, 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 αξιολόγηση όσων προσφορών έγιναν αποδεκτές μετά το στάδιο έγκρισης των δικαιολογητικών-τεχνικής 

προσφοράς και στοιχείων συμμετοχής, θα γίνει με βάση το κριτήριο τους πλέον συμφέρουσας από 

οικονομικής άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής.  
Οι τιμές χωρίς ΦΠΑ θα ληφθούν υπ΄ όψιν για την σύγκριση των προσφορών.  

Αναλυτικότερα, η αξιολόγηση θα γίνει με βάση την παρακάτω διαδικασία.  

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στην βαθμολόγηση των Κριτηρίων Aανάθεσης των 

Προσφορών.  

Η βαθμολόγηση αυτή θα γίνει σύμφωνα με τους  πίνακες που ακολουθούν και με τους απαιτήσεις που 

θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη τους διακήρυξης και βάσει όλων των στοιχείων που 

έχουν συνυποβληθεί με την προσφορά και που μπορούν να οδηγήσουν αιτιολογημένα σε σχηματισμό 

σαφούς εικόνας από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Ε.Δ.Δ.  

Τα στοιχεία αξιολόγησης κατατάσσονται στον ακόλουθο πίνακα με τους ανάλογους συντελεστές  βαρύτητας 

Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των Ομάδων κριτηρίων αξιολόγησης ανέρχεται σε κάθε 

περίπτωση σε 100.  
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Η αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής 

άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής.  

Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο : 

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

Οι πίνακες  έχουν ως ακολούθως :  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

1 

Στοιχεία πλαισίου (κινητήρας, ισχύς κινητήρα, κυβισμόs, 

Βάρη οχήματος, ωφέλιμο ,κατανομή κατ’ άξονα, 

διαστάσεις, κιβώτιο ταχυτήτων, σύστημα πέδησης, 

μετάδοσης κίνησης, σύστημα διεύθυνσης, κατανάλωση, 

τύπος -ύψος πλαισίου, ηλεκτρικό σύστημα κ.λ.π.) 

100-120 20 

2 

Στοιχεία αμαξώματος (Σκελετός, βαφή, θερμική ηχητική 

μόνωση, θύρες, παράθυρα, έξοδοι κινδύνου, εσωτερικός 

εξοπλισμός, κάθισμα οδηγού-συνοδηγού-επιβατών, 

θέρμανση, κλιματισμός, κ.λ.π.) 

100-120 20 

3 Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές 100-120 10 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

4 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 20 

5 Ανταλλακτικά - SERVICE - Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη 

του προμηθευτή μετά την πώληση (εξειδικευμένο προσωπικό, 

τρόπος και τόπος αντιμετώπισης συντήρησης και επισκευών 

κ.λ.π.) 

100-120 25 

6 Χρόνος-τόπος παράδοσης 100-120 5 

  

ΣΥΝΟΛΟ 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  

ΤΥΠΟΥ VAN 

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

1 

Στοιχεία πλαισίου (κινητήρας, ισχύς κινητήρα, κυβισμόs, 

Βάρη οχήματος, ωφέλιμο ,κατανομή κατ’ άξονα, διαστάσεις, 

κιβώτιο ταχυτήτων, σύστημα πέδησης, μετάδοσης κίνησης, 

σύστημα διεύθυνσης, κατανάλωση, τύπος -ύψος πλαισίου, 

ηλεκτρικό σύστημα κ.λ.π.) 

100-120 20 

2 

Στοιχεία αμαξώματος (Σκελετός, βαφή, θερμική ηχητική 

μόνωση, θύρες, παράθυρα, έξοδοι κινδύνου, εσωτερικός 

εξοπλισμός, κάθισμα οδηγού-συνοδηγού-επιβατών, 

θέρμανση, κλιματισμός, κ.λ.π.) 

100-120 20 

3 Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές 100-120 10 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

4 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 20 

5 Ανταλλακτικά - SERVICE - Συντήρηση - Τεχνική 

υποστήριξη του προμηθευτή μετά την πώληση 

(εξειδικευμένο προσωπικό, τρόπος και τόπος αντιμετώπισης 

συντήρησης και επισκευών κ.λ.π.) 

100-120 25 

6 Χρόνος-τόπος παράδοσης 100-120 5 

ΣΥΝΟΛΟ 100 
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Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 

βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η 

βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Η συνολική βαθμολογία όπως  προκύπτει από τον (τύπο 1) κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. 

 Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη 

προσφορά, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 

    U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά 

της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, U και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Βαθμολογία 

Τεχνικής Προσφοράς.  

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 

προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

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
17

  του 

κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) ημερών
18

, 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 

                                                 
17 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 
18 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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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. 

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. 
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (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 

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
19

 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. 

                                                 
19 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου η της Δημοτικής Επιχείρησης  

 



   

 104 

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.  

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 τρείς μήνες μετά, 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.            

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
  : ΠΑΡΑΛΑΒΗ - Χρόνος παράδοσης υλικών 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά  εφάπαξ στις εγκαταστάσεις του Δήμου εντός τριών 

μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.  
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. 

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. 

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. 
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Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

 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.4412/16
20

  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. 

 Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

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 

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. 

 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

 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. 

 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. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 

άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 14
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 15ο : 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: 

                                                 
20 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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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 16
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο
21

  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 17
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. 

                                                 
21 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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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 18
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 19ο : 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 20
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 21
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 
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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΄» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια Ανοικτού ανατρεπόμενο δορυφορικό φορτηγού και  

Φορτηγό τύπου VAN ενδεικτικού προϋπολογισμού  τριάντα πέντε χιλιάδες  ευρώ (35.000,00 €) με το 

Φ.Π.Α. 24%. και θα βαρύνει τους Κ.Α : 20.7131.0011 και 20.7131.0012 Οικονομικού Έτους 2017. 

 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η  πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφοράς βάσει 

βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής για κάθε όχημα χωριστά.  

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους.  

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

1 Ανοικτού ανατρεπόμενο δορυφορικό φορτηγό  1 14.516,13 € 14.516,13 € 

2 Φορτηγό τύπου VAN 1 13.709,68 13.709,68 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ 28.225,81 € 

ΦΠΑ 24% 6.774,19 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35.000,00 € 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 

Το προς προμήθεια μικρό ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, 

πρόσφατης κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας. 

Το όχημα θα πληρεί όλες τις διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία 

του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας που θα χρησιμοποιηθεί από την Διεύθυνση Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου για την αποκομιδή από στενούς δρόμους, ογκωδών απορριμμάτων, 

κλαδιών και άλλων υλικών. 

Θα είναι πρόσφατης σχεδίασης, αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου με καλή φήμη στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Οι διαστάσεις, τα βάρη κατ’ άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, πρέπει να πληρούν 

τις ισχύουσες διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, για μεταφορική ικανότητα 

ωφέλιμου φορτίου μεγαλυτέρου των 550,00 κιλών. 

Το μικρό φορτηγό θα φέρει μεταλλική ανατρεπόμενη καρότσα (διαστάσεων και όγκου που 

θα καθορίζεται από τους ισχύοντες κανονισμούς). 

Θα παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα : 

 πλήρης εφεδρικό τροχό με ελαστικό επίσωτρο, τοποθετημένο σε ευχερή θέση, 

 σειρά συνήθων εργαλείων, 

 περιστρεφόμενο φάρο χρώματος πορτοκαλί 

 γρύλλος 

 τάκος συγκράτησης οχήματος 

 πείρος ρυμούλκησης 

 πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης    του, 
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 πλήρες μεταλλικό φαρμακείο επίσης με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ., 

 τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ., 

 τα απαραίτητα βιβλία οδηγιών και συντήρησης του οχήματος. 

Θα έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού για την ασφαλή κυκλοφορία τους, σύμφωνα με τον 

ισχύοντα Κ.Ο.Κ., και θα είναι εφοδιασμένα με τους απαραίτητους προβολείς, καθρέπτες, φωτιστικά και 

ηχητικά σώματα κλπ. 

Σε απολύτως ευκρινείς θέσεις θα υπάρχουν πινακίδια και κατάλληλα μηνύματα ασφαλούς χρήσης (CE). 

Το χρώμα του οχήματος θα είναι άσπρο και θα πρέπει να φέρει χαρακτηριστικά στοιχεία του Δήμου και 

περιμετρικά κίτρινη λωρίδα ύψους 100 χιλιοστών (περιλαμβάνονται στη τιμή). 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ 

Γενικά 

Το πλαίσιο θα είναι στιβαρής κατασκευής, από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, 

αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Το όχημα κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει 

οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση ακόμα και για φορτία μεγαλύτερα του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 15%. 

Σε αντίθετη περίπτωση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει ή αντικαταστήσει τα 

ελαττωματικά μέρη, ολόκληρα ή τμήμα τους ανάλογα με τις απαιτήσεις του Δήμου. 

Το πλαίσιο θα φέρει πλήρεις τροχούς, με ελαστικά επίσωτρα. Γενικά το όχημα θα περιλαμβάνει ότι 

απαιτείται από τον Κ.Ο.Κ, όπως αυτός ισχύει κατά την περίοδο υπογραφής της σύμβασης. 

Το πλαίσιο (σασί) του οχήματος, θα πρέπει να είναι δύο αξόνων με δύο (2) τροχούς στον εμπρόσθιο άξονα 

και δύο (2) τροχούς στον πίσω άξονα, ιδιαίτερα ευέλικτο, ικανό να φέρει ανατρεπόμενη καρότσα 

επιθυμητών διαστάσεων τουλάχιστον 1,40m x 1,90m (καθαρό), τεχνολογικά εξελιγμένης κατασκευής. Το 

ωφέλιμο φορτίου σε απορρίμματα θα είναι μεγαλύτερο των 550 κιλών. 

Θάλαμος επιβατών (2 θέσεων). 

Θα είναι σύγχρονου τύπου και θα περιλαμβάνει ότι απαιτείται σε ένα σύγχρονο όχημα. Για το λόγο αυτό θα 

φέρει πλευρικές μπάρες προστασίας, και γενικά η όλη κατασκευή θα ακολουθεί την κατασκευαστική 

φιλοσοφία της μέγιστης δυνατής παροχής ασφάλειας στους επιβαίνοντες. Θα παρέχει την μεγαλύτερη 

δυνατή ορατότητα για ασφαλή οδήγηση. 

Θα φέρει συνήθη μόνωση έναντι θορύβου, σκόνης και καιρικών συνθηκών. Τα καθίσματα θα είναι 

σύγχρονου τύπου, άνετα και θα φέρουν ζώνες ασφαλείας για οδηγό και συνοδηγό. 

Η εξωτερική καθαριότητα του ανεμοθώρακα, θα εξασφαλίζεται από δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς 

υαλοκαθαριστήρες με εκτοξευτές καθαριστικού υγρού, ενώ για την προστασία του οδηγού και των 

συνοδηγών από τον ήλιο, θα υπάρχουν δύο αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσεως. 

Ο πίνακας οργάνων, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για τον έλεγχο και την προστασία του οχήματος 

όργανα όπως ενδεικτικά αναφέρουμε ταχύμετρο, στροφόμετρο, δείκτη θερμοκρασίας νερού, στάθμης 

καυσίμου, φωτεινές ενδείξεις προβολέων και ‘’φλας’’, προειδοποιητικές φωτεινές ενδείξεις στάθμης ελαίου 

λιπάνσεως, υπερθέρμανσης, κατάστασης συστήματος πέδησης κλπ. Οι μοχλοί ενεργοποίησης φωτισμού, 

‘’φλας’’, υαλοκαθαριστήρων και κόρνας, θα είναι εύχρηστοι, εργονομικοί και - όπως κάθε άλλος διακόπτης 

και μοχλός - θα βρίσκονται σε κατάλληλη θέση, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού κατά την 

οδήγηση. 

Η καμπίνα εσωτερικά θα φέρει θερμομόνωση και επένδυση από πλαστικό ή άλλο υλικό, ανθεκτικό και 

καλής ποιότητας και εμφάνισης. Το δάπεδο θα είναι καλυμμένο με ανθεκτικό πλαστικό τάπητα. 

Ο εσωτερικός φωτισμός της καμπίνας θα εξασφαλίζεται από πλαφονιέρα. 

Το σύστημα θέρμανσης, θα έχει την δυνατότητα θέρμανσης και εισαγωγής στον θάλαμο, φρέσκου 

εξωτερικού αέρα με ανεμιστήρα πολλών ταχυτήτων. 

Η καμπίνα είναι επιθυμητό να είναι ανακλινόμενη για εύκολο service και έλεγχο του κινητήρα και να 

εδράζεται επί του πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος. 
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Κινητήρας 

Θα είναι βενζινοκίνητος, με τέσσερις κυλίνδρους, υδρόψυκτος, επιθυμητού κυβισμού μεγαλύτερου των 

1.250 κ. εκ και άνω, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ΕURO 6 και θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις της 

ελληνικής νομοθεσίας. Η τροφοδοσία καυσίμου θα γίνεται με ψεκασμό και η ισχύς του είναι επιθυμητό να 

είναι τουλάχιστον μεγαλύτερη των 58 KW. Η ισχύς του και η ροπή στρέψεως πρέπει να του εξασφαλίζουν 

άνετη μετακίνηση σε δύσβατους δρόμους με μεγάλη κλίση, υπό πλήρες φορτίο.  

Γενικά θα είναι τέτοιας τεχνολογίας ώστε να μην προκύψει έλλειψη ανταλλακτικών και να 

απαιτούνται οι κατά το δυνατόν απλούστερες γνώσεις συντήρησης και επισκευής από το προσωπικό. 

Επίσης το όχημα πρέπει να έχει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.  

Σύστημα μετάδοσης. 

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα αποτελείται από : 

 κιβώτιο των ταχυτήτων με πέντε ή έξι σχέσεις εμπροσθοπορείας και μιας όπισθεν, συγχρονισμένων 

(“συγχρονιζέ”), 

 συμπλέκτη μονού δίσκου, βελτιωμένου τύπου, ισχυρής κατασκευής για να ανταποκρίνεται απόλυτα στις 

αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του οχήματος, 

 διαφορικό και ημιαξόνια ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής, ώστε να εγγυώνται την σωστή και 

ασφαλή κίνηση, κατάλληλα για ανάβαση υπό πλήρες φορτίο σε δρόμους με κλίση ως 15% και ταχύτητα 

πορείας 70 χιλ./ώρα τουλάχιστον. 

Συμπλέκτης. 

Θα είναι ξηρού τύπου, με μονό δίσκο και η λειτουργία του θα είναι υδραυλική - αυτορυθμιζόμενη. 

Σύστημα πέδησης. 

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα 

Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.). To όχημα θα διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας  

για την αποφυγή ολίσθησης σε επιφάνειες με χαμηλή πρόσφυση.  

To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα, ή ταμπούρα, ή 

συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ 

ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του. Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με 

ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης 

στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα 

περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. 

Σύστημα διεύθυνσης. 

Το τιμόνι θα βρίσκεται στα αριστερά του οχήματος και θα είναι υδραυλικό ή υδραυλικά υποβοηθούμενο 

σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 

Το όχημα θα πρέπει να είναι ευέλικτο και θα έχει ακτίνα στροφής περίπου 5 m. 

Σύστημα ανάρτησης. 

Εμπρός θα είναι ανεξάρτητη και θα αποτελείται από διπλά ψαλίδια, εγκάρσιο διπλό φύλλο σούστας, 

αποσβεστήρες και σταθεροποιητική μπάρα. Η οπίσθια ανάρτηση θα αποτελείται από άκαμπτο άξονα, 

ενισχυμένες παραβολικές σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών και σταθεροποιητική μπάρα. Γενικά 

οποιουδήποτε τύπου ανάρτηση προσφερθεί, θα αξιολογηθεί ανάλογα. 

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). 

Τροχοί. 

Το όχημα θα φέρει 4 τροχούς (2 μπροστά και 2  πίσω), ελαστικά επίστρωτα καινούργια (ακτινωτού τύπου 

(radial), χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 

2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. Να 

υπάρχει εφεδρικός τροχός κανονικός και όχι ρεζέρβα ανάγκης. 
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Ηλεκτρικό σύστημα. 

Το μικρό φορτηγό όχημα θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την 

κυκλοφορία σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ και την Ελληνική νομοθεσία. 

Θα διαθέτει τους προβλεπόμενους προβολείς, τα κατάλληλα φωτιστικά σώματα (φώτα πορείας, προβολείς, 

φωτισμό αλλαγής πορείας -φλας-, προειδοποίησης (alarm και stop), ηχητικά σήματα, περιστρεφόμενο φανό 

στο επάνω μέρος του οχήματος κλπ. Στο πίσω μέρος του θα υπάρχουν αντανακλαστικά (ζέμπρες). Η θέση 

των φλας και της πινακίδας κυκλοφορίας θα είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφεται κατά την πορεία του 

οχήματος προς τα πίσω. 

Όλες οι καλωδιώσεις θα είναι στεγανές και απολύτως μονωμένες, αποκλείοντας περίπτωση 

βραχυκυκλώματος. Όλες οι καλωδιώσεις μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος προς την πίσω πόρτα για την 

εξυπηρέτηση των διαφόρων μηχανισμών, συσκευών, φώτων, φλας και κουδουνιών θα οδεύουν με ασφάλεια, 

δεν θα είναι εκτεθειμένες ενώ ταυτόχρονα θα είναι γρήγορη η αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη για 

άνοιγμα τρυπών στην κιβωτάμαξα με οξυγόνο ή άλλο μέσο. 

Χρωματισμός 

Εξωτερικά το όχημα θα είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό σε δύο τουλάχιστον στρώσεις 

μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις 

σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. 

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα 

αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται κατά την 

υπογραφή της τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις οποίες ο Προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος. 

Ενδεικτικός (επιθυμητός) εξοπλισμός: 

Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες 

Κάθισμα οδηγού με οσφυϊκή ρύθμιση και υποβραχιόνιο 

Σταθερό διαχωριστικό καμπίνας – χώρου φόρτωσης με τζάμι 

Κάθισμα συνοδηγού 

Εφεδρικός τροχός 

Ηλεκτρικά παράθυρα 

Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 

Υδραυλικό / ρυθμιζόμενο τιμόνι 

Αθερμικά κρύσταλλα 

Προβολείς ομίχλης 

Immobilizer 

Φρένα διπλού υδραυλικού κυκλώματος, με υποβοήθηση σέρβο, δίσκους εμπρός – πίσω (ή ταμπούρα πίσω) 

Ανακλινόμενη καμπίνα. 

Ηλεκτρονικό σύστημα εύκολης εκκίνησης σε ανηφορικό οδόστρωμα 

Φώτα ομίχλης 

Ρυθμιστής ύψους δέσμης φώτων 

Οποιοσδήποτε προαιρετικός – επιπλέον εξοπλισμός θα αξιολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή ανάλογα. 

2. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ανατρεπόμενη ανοικτού τύπου καρότσα). 

Η υπερκατασκευή του μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού θα αποτελείται από τα κάτωθι βασικά επιμέρους 

τμήματα: 

Ψευδοπλαίσιο. 

Μεταλλική καρότσα. 
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Υδραυλικό σύστημα ανατροπής. 

Ηλεκτρικό σύστημα. 

Μηχανισμοί διατάξεις ασφαλείας. 

Χειριστήρια λειτουργιών. 

Το ψευδοπλαίσιο θα είναι σταθερά κοχλιωμένο πάνω στο πλαίσιο τηρώντας όλες τις οδηγίες του 

εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου. Θα αποτελείται από χαλύβδινους διαμήκεις δοκούς ικανού πάχους 

και πολύ υψηλής αντοχής, κατάλληλου σχήματος, συνδεδεμένους ανάμεσα τους με εγκάρσιες τραβέρσες 

ιδίας μορφής έτσι ώστε να αποφευχθεί η θραύση και η στρέβλωσή του από τις καταπονήσεις που θα δέχεται. 

Η βάση του πλαισίου με τους πυλώνες θα είναι γαλβανισμένη εν θερμώ για την αποτελεσματική προστασία 

της από τη διάβρωση. Θα έχει την κατάλληλη διαμόρφωση έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στα 

τεχνικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης υπερκατασκευής. Θα διαθέτει τον αναγκαίο αριθμό κοχλιών 

υπερκαλύπτοντας τις σχετικές απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών κανονισμών. Ο τρόπος στήριξής του θα γίνεται 

με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην μεταβάλλονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πλαισίου (αντοχή, 

ελαστικότητα κλπ.). 

Η ανοικτού τύπου καρότσα θα είναι μεταλλική (σιδερένια ή αλουμινίου), μήκους μεγαλύτερου των 1,90 

μέτρων, πλάτους μεγαλύτερου από 1,40 μ. και ύψους μεγαλυτέρου των  0,40 μ. 

Θα είναι ανατρεπόμενη κλασσικού τύπου για μεταφορά αδρανών υλικών, μπαζών, σκουπιδιών κ.α. Η 

κατασκευή της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

μέγιστο ωφέλιμο φορτίο περίπου 500 κιλών.  

Η έδραση της κιβωτάμαξας θα γίνεται σε κατάλληλο πλαίσιο.  

Η οπίσθια θύρα θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα (επιθυμητό) με ενισχυτικές μορφώσεις. Θα 

συνδέεται με τον πυθμένα της κιβωτάμαξας με την βοήθεια ενισχυμένων μεντεσέδων και θα ασφαλίζεται με 

πύρους. 

Η κιβωτάμαξα θα είναι βαμμένη σε χρώμα ΛΕΥΚΟ (ΝΤΟΥΚΟ) πιστολιού, διπλής βαφής πάνω σε 

αντισκωριακό υπόστρωμα και θα φέρει περιφερειακά κίτρινη λωρίδα. 

Το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης PTO (γνήσιο ευρωπαϊκό) θα αποτελείται από το χειριστήριο στην 

καμπίνα οδήγησης, την αντλία λαδιού, δύο υδραυλικά εργαζόμενες τηλεσκοπικές μπουκάλες με έμβολα που 

τοποθετούνται κάτω από την κιβωτάμαξα για την ανατροπή.  

Η όλη κατασκευή θα προσφέρει μέγιστη γωνία ανατροπής περίπου 40-45 μοίρες.  

Όλες οι συγκολλήσεις στην κιβωτάμαξα θα αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το μήκος, η δε 

στήριξη της επικάλυψης θα πραγματοποιηθεί με ηλώσεις ή κοχλίες, περικόχλια, γκρόβερ και όχι με 

λαμαρινόβιδες. Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας θα είναι τέτοια ώστε να μην 

καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου προς τα όπισθεν.  

Βαφή 

Πριν από την βαφή θα γίνεται καθαρισμός με αμμοβολή όλων των μεταλλικών τμημάτων της κιβωτάμαξας. 

Στη συνέχεια αστάρωμα και βαφή στο χρώμα επιλογής του Δήμου. Οι επιγραφές που θα φέρει το όχημα θα 

ορισθούν κατόπιν υπόδειξης του Δήμου. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Αυτή να αναφέρεται στην ομαλή και ανεμπόδιστη λειτουργία του οχήματος για (2) χρόνια, χωρίς 

περιορισμό χιλιομέτρων. Η εγγύηση βαφής και η εγγύηση αντισκωριακής προστασίας να είναι διάρκειας 

τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

Υποχρεωτικό είναι στη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής να αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον 

επιβάρυνση την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων του οχήματος, για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν 

προέρχεται από λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση. Σε περίπτωση ολικής ή μη 

επισκευάσιμης βλάβης μη προερχόμενης από κακή χρήση ή λόγω ατυχήματος, το όχημα να αντικαθίσταται 

εξ ολοκλήρου. 

Πρέπει να υπάρχει εγγύηση για την υποστήριξη του οχήματος σε ανταλλακτικά για τουλάχιστον μία 

δεκαετία. Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας σε βασικά ανταλλακτικά θα ικανοποιούνται άμεσα. 
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Υποχρεωτική είναι η ανάληψη από πλευράς προμηθευτή της πλήρης οικονομικής επιβάρυνσης των Α΄και Β΄ 

Service (εργασία και ανταλλακτικά)  ή όσων απαιτηθούν το διάστημα που το όχημα βρίσκεται στην 

εργοστασιακή του εγγύηση, στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του. 

Τόπος παράδοσης - έξοδα μεταφοράς. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα παράδοσης και μεταφοράς του υπό προμήθεια οχήματος στο χώρο του 

αμαξοστασίου του Δήμου, καθώς και τα τέλη ταξινόμησης αυτού (όχι τα έξοδα έκδοσης πινακίδων). Ο 

χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης 

Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων. 

Το κάθε υπό προμήθεια όχημα θα πρέπει να τηρεί τα οριζόμενα στις παρακάτω Οδηγίες: 

1. Οδηγία 2006/42/ΕΚ (ενσωμάτωση με το ΠΔ 57/ΦΕΚ 97 τ. Α'/25-6-2010 

2. Οδηγία 2000/14/ΕΚ (ενσωμάτωση με την ΚΥΑ 37393/2028/ΦΕΚ 1418 τ. Β'/1-10-2003 όπως 

τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/88/ΕΚ (ΥΑ 9272/471/ΦΕΚ 286 τ. Β'/2-3-2007) και 

3. Οδηγία 2004/108/ΕΚ (ενσωμάτωση με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β'/2007. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Σε κάθε τεχνική προσφορά με ποινή μη αποδοχής της θα πρέπει να προσδιορίζονται τα εξής στοιχεία του 

μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού: 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Εργοστάσιο κατασκευής – προέλευση για το πλαίσιο (σασί):  

Εργοστάσιο κατασκευής – προέλευση για τις υπερκατασκευές:  

Α. Πλαίσιο (σασί) - Τύπος:  

1. Βάρος.  

2. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.  

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ’ άξονα.  

4. Μήκος  

5. Μεταξόνιο  

6. Πίσω πρόβολος  

7. Πλάτος  

8. Μετατρόχιο  

9. Αριθμός τροχών  

Β. Καμπίνα οδήγησης - Τύπος:  

1. Ύψος από έδαφος με φανό εργασίας.  

2. Ακτίνα στροφής.  

Γ. Υπερκατασκευή – Τύπος:  

1. Βάρος.  

2. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.  

3. Μήκος.  

4. Πλάτος.  

5. Ύψος.  
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6. Μέγιστο ύψος από έδαφος.  

7. Μέγιστο μήκος οχήματος με υπερκατασκευή.  

8. Χωρητικότητα κιβωτάμαξας.  

9. Ύψος ανατροπής.  

10. Γωνία ανατροπής.  

Δ. Κινητήρας – Εργοστάσιο κατασκευής – Τύπος:  

1. Αριθμός κυλίνδρων  

2. Κυβισμός κυλίνδρων  

3. Απόδοση σε ΗΡ στη μέγιστη ισχύ  

4. Καύσιμη ύλη  

Ε. Είδος συμπλέκτη:  

ΣΤ. Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων - ταχύτητες:  

Ζ. Είδος πλαισίου:  

Η. Είδος συστήματος διεύθυνσης:  

Θ. Είδος αναρτήσεων:  

1. Περιγραφή εμπρόσθιας ανάρτησης.  

2. Περιγραφή οπίσθιας ανάρτησης.  

Ι. Είδος συστήματος πέδησης:  

ΙΑ. Περιγραφή ηλεκτρικού συστήματος:  

1. Συσσωρευτής (μπαταρία).  

2. Γεννήτρια.  

3. Είδος εκκινητή (μίζας)  

ΙΒ. Δεξαμενές  

1. Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων  

2. Χωρητικότητα δεξαμενής ελαίου  

ΙΓ. Αριθμός τροχών:  

1. Διάμετρος τροχών  

2. Διαστάσεις ελαστικών  

ΙΔ. Ταχύτητα στη μέγιστη ισχύ  

ΙΕ. Μέγιστη αναρριχητικότητα (%)  

 
Η αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής 

άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής.  

Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο :  

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

Οι πίνακες  έχουν ως ακολούθως :  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

1 

Στοιχεία πλαισίου (κινητήρας, ισχύς κινητήρα, κυβισμόs, Βάρη 

οχήματος, ωφέλιμο ,κατανομή κατ’ άξονα, διαστάσεις, κιβώτιο 

ταχυτήτων, σύστημα πέδησης, μετάδοσης κίνησης, σύστημα 

διεύθυνσης, κατανάλωση, τύπος -ύψος πλαισίου, ηλεκτρικό 

σύστημα κ.λ.π.) 

100-120 20 

2 

Στοιχεία αμαξώματος (Σκελετός, βαφή, θερμική ηχητική 

μόνωση, θύρες, παράθυρα, έξοδοι κινδύνου, εσωτερικός 

εξοπλισμός, κάθισμα οδηγού-συνοδηγού-επιβατών, θέρμανση, 

κλιματισμός, κ.λ.π.) 

100-120 20 

3 Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές 100-120 10 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

4 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 20 

5 Ανταλλακτικά - SERVICE - Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη 

του προμηθευτή μετά την πώληση (εξειδικευμένο προσωπικό, 

τρόπος και τόπος αντιμετώπισης συντήρησης και επισκευών 

κ.λ.π.) 

100-120 25 

6 Χρόνος-τόπος παράδοσης 100-120 5 

ΣΥΝΟΛΟ 
100 

 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 

βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η 

βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Η συνολική βαθμολογία όπως  προκύπτει από τον (τύπο 1) κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. 

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη 

προσφορά, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 

    U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά 

της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, U και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Βαθμολογία 

Τεχνικής Προσφοράς.  

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 

προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

 

Β.  ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΥΠΟΥ VAN 

Κινητήρας 

Θα είναι βενζινοκίνητος, με τέσσερις κυλίνδρους, υδρόψυκτος, επιθυμητού κυβισμού μεγαλύτερου των 

1.250 κ. εκ και άνω, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ΕURO 6 και θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις της 

ελληνικής νομοθεσίας. Η τροφοδοσία καυσίμου θα γίνεται με ψεκασμό και η ισχύς του είναι επιθυμητό να 

είναι τουλάχιστον μεγαλύτερη των 58 KW. Η ισχύς του και η ροπή στρέψεως πρέπει να του εξασφαλίζουν 

άνετη μετακίνηση σε δύσβατους δρόμους με μεγάλη κλίση, υπό πλήρες φορτίο.  

Γενικά θα είναι τέτοιας τεχνολογίας ώστε να μην προκύψει έλλειψη ανταλλακτικών και να απαιτούνται οι 

κατά το δυνατόν απλούστερες γνώσεις συντήρησης και επισκευής από το προσωπικό. 

Επίσης το όχημα πρέπει να έχει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.  

Σύστημα μετάδοσης της Κίνησης 

 

Κιβώτιο ταχυτήτων 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι πέντε τουλάχιστον σχέσεων και μίας οπισθοπορείας. 

Διαφορικό 
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Το βήμα του διαφορικού να είναι κατάλληλο για να μπορεί το όχημα με πλήρες φορτίο, να επιτυγχάνει τις 

επιταχύνσεις, που είναι απαραίτητες για το σκοπό που πρόκειται να εξυπηρετήσει. Η τελική ταχύτητα του 

οχήματος να είναι μεγαλύτερη από 120 km/h. 

 

Σύστημα διεύθυνσης 

Το τιμόνι θα βρίσκεται στα αριστερά του οχήματος και θα είναι υδραυλικό ή υδραυλικά υποβοηθούμενο 

σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 

 

Σύστημα ανάρτησης 

Να φέρει ανάρτηση ανεξάρτητη και στους τέσσερεις τροχούς, με αποσβεστήρες υδραυλικούς ώστε να 

εξασφαλίζεται η ασφαλής (ευσταθής) κίνηση του οχήματος και η άνεση των επιβαινόντων και να διαθέτει 

αντιστρεπτική δοκό εμπρός. 

 

Σύστημα πέδησης 

Να είναι ανεξάρτητο, υδραυλικό, διπλού κυκλώματος με υποβοήθηση, σύστημα ABS και σύστημα 

υποβοήθησης πέδησης. Η πέδηση να γίνεται εμπρός με αεριζόμενους δίσκους και πίσω επιθυμητό είναι να 

γίνεται με κανονικούς δίσκους. 

 

Τροχοί – Ελαστικά 

Το όχημα θα φέρει 4 τροχούς (2 μπροστά και 2  πίσω), ελαστικά επίστρωτα καινούργια (ακτινωτού τύπου 

(radial), χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 

2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. Να 

υπάρχει εφεδρικός τροχός κανονικός και όχι ρεζέρβα ανάγκης. 

Ηλεκτρικό σύστημα 

1 Εσωτερικός φωτισμός 

Στο θάλαμο των επιβατών να υπάρχει ένα φωτιστικό, που να ανάβει και σε περίπτωση που δεν έχει 

ασφαλίσει μία από τις πόρτες του οχήματος. Σε κατάλληλη θέση να υπάρχει ρευματοδότης για τη σύνδεση 

φορητής λυχνίας επίσκεψης (μπαλαντέζα). Φωτισμός θα πρέπει να υπάρχει και στο χώρο φόρτωσης. 

2 Εξωτερικός φωτισμός 

Το όχημα να φέρει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. Επιπλέον να φέρει πίσω φώτα ομίχλης, 

φώτα οπισθοπορείας που να λειτουργούν αυτόματα κατά την τοποθέτηση της όπισθεν και τρίτο φως 

πέδησης 

 

3 Συσσωρευτής 

Να φέρει συσσωρευτή 12 Volts, χωρητικότητας τουλάχιστον 40 Ah, τοποθετημένο σε κατάλληλη και 

ασφαλή υποδοχή. Να έχει αντιπαρασιτική διάταξη με γειωμένο τον αρνητικό πόλο. 

 

Όργανα ελέγχου και παρελκόμενα οδήγησης 

Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης της 

λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του οχήματος, ως εξής: 

 Ταχύμετρο. 

 Στροφόμετρο. 

 Χιλιομετρητή για συνολικά και τμηματικά χιλιόμετρα 

 Δείκτη ποσότητας καυσίμου. 

 Ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού. 

 Ενδεικτική λυχνία ελέγχου καλής λειτουργίας του ΑΒS 

 Ενδεικτική λυχνία ελέγχου χειρόφρενου 

 Ενδεικτικές λυχνίες φώτων πορείας, προβολέων, φώτων ομίχλης και φώτων αλλαγής κατεύθυνσης 

 Ενδεικτική λυχνία προειδοποίησης όταν ο οδηγός δε φορά τη ζώνη ασφαλείας 

 Κάτοπτρα (δύο εξωτερικά ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα (επιθυμητό) και ένα εσωτερικό) 

 Δύο (2) υαλοκαθαριστήρες τριών (3) ταχυτήτων εμπρός, και έναν πίσω. 

 Σύστημα πλύσεως εμπρός αλεξηνέμου με νερό. 

 

Αμάξωμα-Λοιπά χαρακτηριστικά 

Το αμάξωμα να είναι ισχυρής κατασκευής να έχει καλή μόνωση έναντι του ήχου και της θερμότητας και 

ανθεκτική επένδυση που να επιδέχεται καθαρισμό. Το δάπεδο να έχει προστατευτικό τάπητα και επιπλέον 
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του τάπητα να υπάρχουν προστατευτικά πατάκια από ισχυρό υλικό για όλες τις θέσεις, τα οποία να είναι 

κινητά για να πλένονται. 

Στα καθίσματα να έχει προσαρμοσμένα ρυθμιζόμενα υποστηρίγματα κεφαλής, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των κανονισμών ασφαλείας. 

Το όχημα να έχει αυτόματες δύο ζώνες ασφάλειας τριών σημείων ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος και να διαθέτουν 

πυροτεχνικούς προενταντήρες. 

Η πρόσβαση της δεξαμενής καυσίμου να ασφαλίζει. 

Να είναι εφοδιασμένο με σύστημα immobilizer. 

Να φέρει στο μπροστινό και πίσω τμήμα άγκιστρο για την ασφαλή και χωρίς φθορά, ρυμούλκηση σε 

περίπτωση ακινητοποίησης του. 

Να φέρει πτυσόμενο ή σταθερό πλέγμα μεταξύ χώρου φόρτωσης και επιβατών. 

Να φέρει ανοιγόμενη πίσω πόρτα (60/40) με τζάμι 

Να φέρει δεξιά συρόμενη πόρτα στο χώρο φόρτωσης και προαιρετικά αντίστοιχη αριστερά.  

 

Διαστάσεις – Βάρη 

Το ωφέλιμο φορτίο να είναι μεγαλύτερο από 500 kgr τουλάχιστον. 

Οι εσωτερικές διαστάσεις του χώρου φόρτωσης θα πρέπει να είναι: μήκος (στο δάπεδο) τουλάχιστον 1,70 

μέτρα, πλάτος περίπου 1,2 μέτρα και ύψος περίπου 1,20 μέτρα ενώ ο 

χώρος φόρτωσης θα πρέπει να έχει χωρητικότητα περίπου 2.000lt. 

 

Χρωματισμός 

Το χρώμα του αυτοκινήτου θα είναι σε απόχρωση που θα ορισθεί από την Υπηρεσία κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. Οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορισθούν ομοίως από την Υπηρεσία μετά την υπογραφή της 

σύμβασης σε εύλογο χρόνο. 

ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
Το όχημα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω : 

 Ένα (1) αρθρωτό τρίγωνο ασφαλείας (στάθμευσης). 

 Ένα (1) πυροσβεστήρα με καθαρό βάρος ένα (1) κιλό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που καλύπτει 

το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN). 

 Ένα (1) φαρμακείο. 

 Εργαλεία 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Αυτή να αναφέρεται στην ομαλή και ανεμπόδιστη λειτουργία του οχήματος για (2) χρόνια, χωρίς 

περιορισμό χιλιομέτρων. Η εγγύηση βαφής και η εγγύηση αντισκωριακής προστασίας να είναι διάρκειας 

τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

Επιθυμητό είναι στη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής να αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον 

επιβάρυνση την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων του οχήματος, για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν 

προέρχεται από λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση. Σε περίπτωση ολικής ή μη 

επισκευάσιμης βλάβης μη προερχόμενης από κακή χρήση ή λόγω ατυχήματος, το όχημα να αντικαθίσταται 

εξ ολοκλήρου. 

Πρέπει να υπάρχει εγγύηση για την υποστήριξη του οχήματος σε ανταλλακτικά για τουλάχιστον μία 

δεκαετία. Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας σε βασικά ανταλλακτικά θα ικανοποιούνται άμεσα. 

Υποχρεωτική είναι η ανάληψη από πλευράς προμηθευτή της πλήρης οικονομικής επιβάρυνσης των Α΄και Β΄ 

Service (εργασία και ανταλλακτικά)  ή όσων απαιτηθούν το διάστημα που το όχημα βρίσκεται στην 

εργοστασιακή του εγγύηση, στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του. 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Ρόδου με τα έξοδα να βαρύνουν τον 

προμηθευτή . 

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα παράδοσης και μεταφοράς του υπό προμήθεια οχήματος στο χώρο του 

αμαξοστασίου του Δήμου, καθώς και τα τέλη ταξινόμησης αυτού (όχι τα έξοδα έκδοσης πινακίδων). 

  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο παράδοσης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις μήνες 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

Το όχημα θα πρέπει να συνοδεύεται με σειρά τεχνικών εγχειριδίων χειρισμού, συντήρησης 
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και μικροεπισκευών στην Ελληνική γλώσσα. 

                                            ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σε κάθε τεχνική προσφορά με ποινή μη αποδοχής της θα πρέπει να προσδιορίζονται τα εξής στοιχεία του 

μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού: 

                                                           ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Εργοστάσιο κατασκευής – προέλευση για το πλαίσιο (σασί):  

Α. Πλαίσιο (σασί) - Τύπος:  

1. Βάρος.  

2. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.  

3. Μήκος  

4. Μεταξόνιο  

5. Πλάτος  

Β. Καμπίνα οδήγησης - Τύπος:  

1. Ύψος από έδαφος  

2. Ακτίνα στροφής.  

Γ. Κινητήρας – Εργοστάσιο κατασκευής – Τύπος:  

1. Αριθμός κυλίνδρων  

2. Κυβισμός κυλίνδρων  

3. Απόδοση σε ΗΡ στη μέγιστη ισχύ  

4. Καύσιμη ύλη  

Δ. Είδος συμπλέκτη:  

Ε. Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων - ταχύτητες:  

ΣΤ. Είδος πλαισίου:  

Ζ. Είδος συστήματος διεύθυνσης:  

Η. Είδος αναρτήσεων:  

1. Περιγραφή εμπρόσθιας ανάρτησης.  

2. Περιγραφή οπίσθιας ανάρτησης.  

Θ. Είδος συστήματος πέδησης:  

Ι. Περιγραφή ηλεκτρικού συστήματος:  

1. Συσσωρευτής (μπαταρία).  

2. Γεννήτρια.  

3. Είδος εκκινητή (μίζας)  

Κ. Δεξαμενές :  

1. Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων  

2. Χωρητικότητα δεξαμενής ελαίου  

ΙΓ. Τροχοί :  

1. Διάμετρος τροχών  
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2. Διαστάσεις ελαστικών  

ΙΔ. Ταχύτητα στη μέγιστη ισχύ  

 
Η αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής 

άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής.  

Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο : 

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

Οι πίνακες  έχουν ως ακολούθως :  

 

                       ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

1 

Στοιχεία πλαισίου (κινητήρας, ισχύς κινητήρα, κυβισμόs, 

Βάρη οχήματος, ωφέλιμο ,κατανομή κατ’ άξονα, διαστάσεις, 

κιβώτιο ταχυτήτων, σύστημα πέδησης, μετάδοσης κίνησης, 

σύστημα διεύθυνσης, κατανάλωση, τύπος - ύψος πλαισίου, 

ηλεκτρικό σύστημα κ.λ.π.) 

100-120 20 

2 

Στοιχεία αμαξώματος (Σκελετός, βαφή, θερμική ηχητική 

μόνωση, θύρες, παράθυρα, έξοδοι κινδύνου, εσωτερικός 

εξοπλισμός, κάθισμα οδηγού-συνοδηγού-επιβατών, 

θέρμανση, κλιματισμός, κ.λ.π.) 

100-120 20 

3 Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές 100-120 10 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

4 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 20 

5 Ανταλλακτικά - SERVICE - Συντήρηση - Τεχνική 

υποστήριξη του προμηθευτή μετά την πώληση (εξειδικευμένο 

προσωπικό, τρόπος και τόπος αντιμετώπισης συντήρησης και 

επισκευών κ.λ.π.) 

100-120 25 

6 Χρόνος-τόπος παράδοσης 100-120 5 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

 

100 

 
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 

βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η 

βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Η συνολική βαθμολογία όπως  προκύπτει από τον (τύπο 1) κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. 

 Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη 

προσφορά, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 

    U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά 

της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, U και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Βαθμολογία 

Τεχνικής Προσφοράς.  

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 

προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ’»ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
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 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
ii
  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): 

[34134200-7] και (34136000-9) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθεια » ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [2] 

- 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
iii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iv
; 

[……]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: [……] 
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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
v
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
vi
· 

2. δωροδοκία
vii,viii

· 

3. απάτη
ix
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
x
· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xi
· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xii

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
xiii

 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): 

[……][……][……][……]
xiv

 

 

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
xv

, 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): 
xvi

 

[……][……][……] 

 

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
xvii

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις
xviii

 : 

α) πτώχευση, ή  

[] Ναι [] Όχι 
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β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

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
xix

; 

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
xx

 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
xxi

; 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 είμαστε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xxii

, 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
xxiii

. 

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 Δήλωσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 

εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές):    

 

Ημερομηνία Τόπος Υπογραφή(ές) 

   

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε’»ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

1 Ανοικτού ανατρεπόμενο δορυφορικό φορτηγό  1   

2 Φορτηγό τύπου VAN 1   

 ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4o (εκτός ημερήσιας διάταξης)               Απόφ. Αρ: 663 / 2017 (ΑΔΑ: ΩΨΤΜΩ1Ρ-ΖΒ1) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, για τη προμήθεια «γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών εκτύπωσης 

του Δήμου Ρόδου». 

(Εισήγηση τμ. προμηθειών  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/93582/09-11-2017) 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/93582/09-11-2017, η οποία έχει ως εξής: 

«Θέμα: Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, για τη προμήθεια «γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών εκτύπωσης του 

Δήμου Ρόδου».  
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Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής για τη 

προμήθεια «γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών εκτύπωσης του Δήμου Ρόδου».» 
(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής του ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού, για την προμήθεια 

«γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών εκτύπωσης του Δήμου Ρόδου». 

 

Στη Ρόδο στις 09 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

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

απαρτίζεται από τους:  

 

1. Αφαντενό Νικόλαο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κανάκα Μανώλη ΔΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμο Αντωνάτο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

 

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

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής για την προμήθεια «γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών 

εκτύπωσης του Δήμου Ρόδου» (Κ.Α. 00-6612, 00-6613, 00-6614)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 244.297,67 

ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 560/2017 της 

Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 4855/2017 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για 

δημοσίευση σε μια τοπική εφημερίδα, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου στις 11/10/2017 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/83289/2017. 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 το Δ.Σ (αποφ. 585/2017, 674/2017). Τέλος, ο 

διαγωνισμός αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος. 

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

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις  15:00μ.μ. την 03/11/2017, απέστειλαν εγκαίρως 

προσφορά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας η κάτωθι εταιρεία: 

 

1. ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΗΣ 

Η εταιρεία επίσης προσκόμισε τα δικαιολογητικά  και τις υπεύθυνες δηλώσεις στο τμήμα προμηθειών εντός 

της προθεσμίας που όριζε η διακήρυξη και δη  στις 09/11/2017. 

 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα αποσφράγισης των προσφορών (τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00) στις 9/11/2017, η επιτροπή 

διαγωνισμού ξεκίνησε το άνοιγμα και τον έλεγχο του φακέλου προσφοράς της διαγωνιζόμενης εταιρείας 

όπου και διαπίστωσε τα κάτωθι: 

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

Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη. Ο έλεγχος έγινε 

ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με τα δικαιολογητικά που υπήρχαν στο φάκελο του διαγωνιζόμενου. 

 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα της  τεχνικής προσφοράς, το οποίο έγινε και 

ολοκληρώθηκε αυθημερόν. Η παραπάνω εταιρεία κάλυπτε πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν 

στην διακήρυξη κι επομένως περνάει στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που είναι το 

άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς που θα γίνει μετά την έγκριση των πρακτικών από την Ο.Ε. και 

σχετική ενημέρωση στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.» 

(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.: 2/93583/09-11-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου, 

δια της οποίας κοινοποιείται το από 09/11/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

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

 Την με αριθ. 647/2017 (Α.Δ.Α.: Ψ6ΚΞΩ1Ρ-ΧΑΕ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 Την με αριθ. 560/2017 (Α.Δ.Α.: 7Γ96Ω1Ρ-251) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 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.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/ Α/22-11-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209.  

 Την με α.α. 1208  Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου με α./α. 

Α/1.286. 

 Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  17REQ001831725  

 Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια γραφικής ύλης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
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Εγκρίνει αυτούσιο το από 09/11/2017 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, για την 
προμήθεια  «γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών εκτύπωσης του Δήμου Ρόδου». 
 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης καθώς και αυτών που 

τέθηκαν εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της 

παρούσας τακτικής συνεδρίασης. 

 

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

         

 

      Σάββας Διακοσταματίου                     Δράκος Στέφανος  

              Αντιδήμαρχος                                               

  

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

1. Κορωναίος Ιωάννης 

 

 

2. Μανωλάκη Αλέξανδρο  
 

 

3. Μουτάφη Δήμο –Μιχαήλ  
 

 

4. Παρασκευά Δημήτριο  
 

 

5. Σταυρή Μιχαήλ 
 

 

                                                                       6.      Παλαιολόγου Μιχαήλ 

                                                 

 
iiΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
iiiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
ivΒλέπε 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. 
vΣύμφωνα 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.  
viΌπως 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). 
viiΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
viiiΌπως 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). 
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ixΚατά 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. 
xΌπως 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. 
xiΌπως 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”. 
xiiΌπως 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.". 
xiiiΗ 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 ) 
xivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvΣτην 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).  
xviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviiΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  

ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xviiiΗ απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xixΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 
3863/2010 . 
xxΗ απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxiΌπως 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. 
xxiiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxiiiΥπό 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.  

 

 

 

 

 
 


