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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

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

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

  

Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 55/18-12-2017  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα  Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 

2017 και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 147/5-3-2017 «περί της εκλογής τακτικών 

και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) και 95 του Ν.3463/2006, την αριθ. 

811/14-3-2017 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ.: 2/104888/14-12-2017, 

η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με την παρ. 6  του άρθρο 75 του ν. 3852/2010.  

Αφού διαπιστώθηκε από τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής ο οποίος αντικαθιστά τον Πρόεδρο, σύμφωνα 

και πάλι με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός 

αυτού) βρέθηκαν παρόντα πέντε  (5) και ονομαστικά: 

 

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

Σταυρή Μιχαήλ, 5. Σαρικά  Γεώργιο,    

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μουτάφη Δήμο Μιχαήλ  (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Σαρικά Γεώργιο, 2. Ψυλλάκη Βασίλειο, ο οποίος 

αναπληρώνεται από το 1
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ ο οποίος αν 

και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί. 3. Κασσανή Ευγένιο    (δικ/νος),  ο οποίος 

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

οποία αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί 4. Σπανό – Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος),  

ο οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ.  Τοκούζη Παναγιώτη, ο 

οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί,   

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

Παπαγεωργίου Μαρίας, υπαλλήλου του τμήματος διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου, του κ. Καράμπη Ηλία, προϊστάμενο λογιστηρίου, του κ. Στάγκα Εμμανουήλ, νομικού 

συμβούλου του Δήμου Ρόδου και του κ.Ανθούλα Κυριάκου, υπαλλήλου της δ/νσης καθαριότητας και 

ανακύκλωσης,  

 

 

ΘΕΜΑ                                                                    Aπόφ. Αρ. 724/ 2017 (ΑΔΑ: 6ΣΛ3Ω1Ρ-895) 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

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

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

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

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

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

διάταξη και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις:  

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων δαπανών οικονομικού έτους 2017, που πληρώθηκαν 

από τη πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Παραδεισίου και Τ.Κ. Αγ. Ισιδώρου. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/105667/18-12-2017) 

 

2. Έγκριση πρακτικού (αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών) του Πρόχειρου 

Διαγωνισμού για την «προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και 

φορτηγού τύπο VAN» 

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

2/105237/15-12-2017) 

3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

οριστικού μειοδότη για την «προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών εκτύπωσης 

Δήμου Ρόδου» 

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

2/104984/5-12-2017) 

4. Συγκρότηση ετήσιου για το έτος 2018 γνωμοδοτικού οργάνου για τα έργα της Δ/νσης 

Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα νε το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα την 

παράγραφο 8
Α
, δημόσιες συμβάσεις έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, 

από οικονομικής άποψης προσφοράς, μόνο βάση τιμής. 

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/10520015-12-2017) 

 

5. Έγκριση πρακτικού , επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη, για τη προμήθεια «υλικών οδικής σήμανσης του Δήμου Ρόδου»   

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

2/105478/18-12-2017) 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του 

Γαβριήλ Πλατή.   

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/105515/18-12-2017) 

7. Έγκριση για τις ανατροπές υποχρεώσεων - δεσμεύσεων διαφόρων δαπανών Π.Ο.Ε.                                                                                                                    

                             (Εισήγηση τμήματος λογιστηρίου με αριθμ.πρωτ. 2/105667) 

8. Ορισμός υπολόγου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 7.640,00 Ευρώ 

για να πληρωθούν α) η πρώτη δόση εξαμήνου για μίθσωμα ακινήτου για τη δημιουργία 

πρόχειρου καταυλισμού, για την εγκατάσταση των ΡΟΜΑ Ρόδου, β) την έκδοση εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσηςς των όρων σύμβασης για «εγγυήσεις ενοικίου στο ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ της Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) και 

γ) την καταβολή των απαιτούμενων εξόδων έκδοσης της παραπάνω εγγυητικής επιτροπής 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και 

λοιπά τραπεζικά έξοδα.(Υπόλογος υπάλληλος Ζαφείρα Διακολουκά του Λουκά) 

(Εισήγηση τμήματος Δημάρχου με αριθμ.πρωτ.. 2/105836/18-12-2017) 

 

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. 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του αντιπροέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

ανωτέρω θεμάτων,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω οκτώ κατεπειγόντων θεμάτων στην 55

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 τις διαθέσεις πιστώσεων δαπανών οικονομικού έτους 2017, που 

πληρώθηκαν από τη πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Παραδεισίου και Τ.Κ. Αγ. Ισιδώρου. 

2. Έγκριση πρακτικού (αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών) του Πρόχειρου 

Διαγωνισμού για την «προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και 

φορτηγού τύπο VAN» 

3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

οριστικού μειοδότη για την «προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών εκτύπωσης 

Δήμου Ρόδου» 

4. Συγκρότηση ετήσιου για το έτος 2018 γνωμοδοτικού οργάνου για τα έργα της Δ/νσης 

Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα νε το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα την 

παράγραφο 8
Α
, δημόσιες συμβάσεις έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, 

από οικονομικής άποψης προσφοράς, μόνο βάση τιμής. 

5. Έγκριση πρακτικού , επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη, για τη προμήθεια «υλικών οδικής σήμανσης του Δήμου Ρόδου»   

 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του 

Γαβριήλ Πλατή.   

7. Έγκριση για τις ανατροπές υποχρεώσεων - δεσμεύσεων διαφόρων δαπανών Π.Ο.Ε.                                                                                                                    

8. Ορισμός υπολόγου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 

7.640,00 Ευρώ για να πληρωθούν α) η πρώτη δόση εξαμήνου για μίθσωμα 

ακινήτου για τη δημιουργία πρόχειρου καταυλισμού, για την εγκατάσταση των 

ΡΟΜΑ Ρόδου, β) την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσηςς των όρων 

σύμβασης για «εγγυήσεις ενοικίου στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ 

της Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) και γ) την καταβολή των 

απαιτούμενων εξόδων έκδοσης της παραπάνω εγγυητικής επιτροπής καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και 

λοιπά τραπεζικά έξοδα.(Υπόλογος υπάλληλος Ζαφείρα Διακολουκά του Λουκά) 

 
 

 

 ΘΕΜΑ 1o                                                       Aπόφ. Αρ.725 / 2017 (ΑΔΑ: ΨΕΚΟΩ1Ρ-ΚΕΟ  ) 

Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων βάση σχεδίων απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων Δήμου 

Ρόδου, οικονομικού έτους 2017 και ανατροπής υποχρέωσης. 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
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O Αντιπρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής τις με αρ. πρωτ.: 2/104857/14-12-2017 & 

2/104860/14-12-2017 εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

1
η
 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  λίστας απόφασης ανάληψης  ανατροπών  οικονομικού έτους 2017 

 

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

διαβιβάζουμε τη σχετική  λίστα ανατροπών και παρακαλούμε  όπως ληφθεί σχετική απόφαση (σχετικές 

οι  διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016).  

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Οδοιπορικά   10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του Δημητρίου Σαλαμαστράκη 

στην Αθήνα για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο 

Αθηνών στις 17/11/2017 για την αγωγή της 

Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  

¨ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ που 

στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου , από 

16/11/2017 έως και 17/11/2017 

          -400,00 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία και  της Δ/ντριας 

Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

 

2
η
 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017. 

ΣΧΕΤ :  Με τα αιτήματα των Υπηρεσιών . 

ΣΧΕΔΙΑ:1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432.  

 

  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).  

 

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 55ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. 

 

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 1427 00-6111.0001 

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων( για σύνταξη 

συμβολαίου δωρεάν παραχώρησης ενός καινούργιου 

φορτηγού από την κοινοπραξία ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε. - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. στον 

Δήμο Ρόδου  

 1.700,00 

2 1428 20-7135.0002 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Ρόδου  9.771,20 

3 1429 30-6673.0001 
Ανταλλακτικά  Η/Υ και συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές) 
 2.000,00 

4 1430 35-6673.0001 
Ανταλλακτικά  Η/Υ και συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές) 
 1.000,00 
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5 1431 70-6673.0001 
Ανταλλακτικά  Η/Υ και συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές) 
 4.000,00 

6 1432 00-8261.0001 Λοιπές επιστροφές ( δικαιούχος Σωφρονάς Μιχαήλ )   4.395,66 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία και  της Δ/ντριας 

Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

 

Ο Αντιπρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός από τις ανωτέρω εισηγήσεις, ακολούθησε άλλη μία 

συμπληρωματική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών ίδιου θέματος με αρ. πρωτ.: 2/105581/18-12-2017 

η οποία θα πρέπει απαραιτήτως να συμπεριληφθεί σε αυτήν την απόφαση και να εγκριθεί 

συμπληρωματικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω εύρυθμη λειτουργία επιμέρους Υπηρεσιών του 

Δήμου Ρόδου. Η συμπληρωματική εισήγηση έχει ως εξής: 

 

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 

ΠΑΡΟΥΣΑΤ ΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Αγορές   30-8321.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων  και 

προμήθειες  παγίων  
       - 2.790,00 

2 Αγορές  35-8321.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων  και 

προμήθειες  παγίων  
       -12.108,41 

3 Συντήρηση   10-6266.0001 Συντήρηση  εφαρμογών λογισμικού           -8.352,05 

4 Συντήρηση  10-6266.0001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού               -1.120,45 

5 Τόκοι   00-6823.0001 
Τόκοι υπερημερίας χρήσης για ΑΦΟΙ 

ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ Α.Ε.   
       - 230,82 

 
2. Πίνακας Διαθέσεων 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Αγορές   30-8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων  και 

προμήθειες  παγίων  
       2.790,00 

2 Αγορές  35-8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων  και 

προμήθειες  παγίων  
       12.108,41 

3 Συντήρηση   10-6266.0001 Συντήρηση  εφαρμογών λογισμικού           9.472,50 

4 Τόκοι 00-6823.0001 Τόκοι υπερημερίας χρήσης για ΑΦΟΙ 

ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ Α.Ε 
       620,82 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία και  της Δ/ντριας 

Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/104857/14-

12-2017, 2/104860/14-12-2017, 

 Την συμπληρωματική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. 

πρωτ.: 2/105581/18-12-2017, 

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

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και προχωρά στις ανατροπές και διαθέσεις (ψηφίσεις) πιστώσεων 

στους σχετικούς Κ.Α., προϋπολογισμού 2017, οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί 

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

Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

  

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Οδοιπορικά   10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του Δημητρίου Σαλαμαστράκη 

στην Αθήνα για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο 

Αθηνών στις 17/11/2017 για την αγωγή της 

Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  

¨ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ που 

στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου , από 

16/11/2017 έως και 17/11/2017 

-400,00 

2 Αγορές   30-8321.0001 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων  και προμήθειες  

παγίων  
- 2.790,00 

3 Αγορές  35-8321.0001 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων  και προμήθειες  

παγίων  
-12.108,41 

4 Συντήρηση   10-6266.0001 Συντήρηση  εφαρμογών λογισμικού   -8.352,05 

5 Συντήρηση  10-6266.0001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού   -1.120,45 

6 Τόκοι 00-6823.0001 
Τόκοι υπερημερίας χρήσης για ΑΦΟΙ 

ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ Α.Ε.   
- 230,82 

 

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

 

A/A 

ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 

ή ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 1427 00-6111.0001 

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων( για σύνταξη 

συμβολαίου δωρεάν παραχώρησης ενός καινούργιου 

φορτηγού από την κοινοπραξία ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε. - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. στον 

Δήμο Ρόδου  

 1.700,00 
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2 1428 20-7135.0002 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Ρόδου  9.771,20 

3 1429 30-6673.0001 
Ανταλλακτικά  Η/Υ και συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές) 
 2.000,00 

4 1430 35-6673.0001 
Ανταλλακτικά  Η/Υ και συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές) 
 1.000,00 

5 1431 70-6673.0001 
Ανταλλακτικά  Η/Υ και συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές) 
 4.000,00 

6 1432 00-8261.0001 Λοιπές επιστροφές ( δικαιούχος Σωφρονάς Μιχαήλ )   4.395,66 

7 Αγορές   30-8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων  και προμήθειες  παγίων         2.790,00 

8 Αγορές  35-8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων  και προμήθειες  παγίων         12.108,41 

9 Συντήρηση   10-6266.0001 Συντήρηση  εφαρμογών λογισμικού           9.472,50 

10 Τόκοι 00-6823.0001 Τόκοι υπερημερίας χρήσης για ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 

Α.Ε 
       620,82 

 
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

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

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

 

 

 

ΘΕΜΑ2ο                                                             Aπόφ. Αρ.726 / 2017 (ΑΔΑ: 6Β6ΗΩ1Ρ-0ΛΚ) 

Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να 

καταβληθούν έγκαιρα υλικά πάγιας και αποζημιώσεις ατυχημάτων. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/104848/14-12-2017) 

O Αντιπρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/104848/14-12-2017  

εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση   πίνακα  για διαθέσεις πιστώσεων και ανάληψη υποχρεώσεων   οικονομικού έτους 

2017.  

 Πίνακας για διαθέσεις πιστώσεων και ανάληψη  υποχρεώσεων   σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Π.Δ/τος  80/2016, λόγω του κατεπείγοντος προκειμένου να καταβληθούν έγκαιρος  υλικά παγίας και 

αποζημιώσεις ατυχημάτων. 

 

3. Πίνακας Διαθέσεων 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Στράτζες γαλβανιζέ 

κοιλοδοκοί (Παγία) 
70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής 

λοιπών εγκαταστάσεων (Σιδηρικά 

για παιδικές χαρές Δ.Ε. Ιαλυσού) 

395,09 € 

2 Σωλήνας Πλαστικός 

Αποχέτευσης (Παγία) 
70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής 

λοιπών εγκαταστάσεων (Σωλήνας 

Πλαστικός  Δ.Ε. Ιαλυσού ) 

360,02 € 
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 (Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία και  της Δ/ντριας 

Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/104848/14-

12-2017,  

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

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και προχωρά στις διαθέσεις (ψηφίσεις) πιστώσεων στους σχετικούς 

Κ.Α., προϋπολογισμού 2017, προκειμένου να καταβληθούν έγκαιρος υλικά παγίας και αποζημιώσεις 

ατυχημάτων, 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 ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Στράτζες γαλβανιζέ 

κοιλοδοκοί (Παγία) 
70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής 

λοιπών εγκαταστάσεων (Σιδηρικά 

για παιδικές χαρές Δ.Ε. Ιαλυσού) 

395,09 € 

2 Σωλήνας Πλαστικός 

Αποχέτευσης (Παγία) 
70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής 

λοιπών εγκαταστάσεων (Σωλήνας 

Πλαστικός  Δ.Ε. Ιαλυσού ) 

360,02 € 

 
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

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

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

 

 

 

ΘΕΜΑ3ο                                                              Aπόφ. Αρ. 727/ 2017 (ΑΔΑ: 6ΩΦΗΩ1Ρ-7ΔΔ) 

Ανάκληση της αριθμ.656/2017 απόφαση οικονομικής επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης με 

θέμα «συμπλήρωση κανονιστικής απόφασης αρ. 859/2014 του κοινόχρηστου χώρου ως προς την 

καταβολή του τέλους σε εφάπαξ ή σε τρεις δόσεις». 

 (Εισήγηση τμήματος Προσόδων Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 

2/104846/14-12-2017) 

O Αντιπρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/104846/14-12-2017  

εισήγηση του τμήματος Προσόδων Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:  

«ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση  κανονιστικής  απόφασης αρ. 859/2014   του κοινοχρήστου χώρου ως προς την 

καταβολή του τέλους σε εφάπαξ ή  σε τρείς  δόσεις. 

 Εισηγούμαστε την συμπλήρωση  της κανονιστικής απόφασης αρ. 859/2014  του Δημοτικού 

Συμβουλίου σχετικά με τον κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν των καταστημάτων ώστε να δύναται οι 

υπόχρεοι να καταβάλουν το τέλος εφάπαξ  ή σε τρείς δόσεις .Η πρώτη δόση να  ανέρχεται σε ποσοστό  
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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 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 της κανονιστικής 

απόφασης αρ. 859/2014  του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν των 

καταστημάτων. Οι υπόχρεοι να  δύναται να καταβάλλουν το τέλος, εφάπαξ  ή  σε τρείς δόσεις .Η πρώτη 

δόση να ανέρχεται σε ποσοστό  50%  του ποσού που θα καταβάλλεται στο Δήμο μας 30 του μηνός 
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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 Αντιπρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση του τμήματος Προσόδων Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. 

πρωτ.: 2/104846/14-12-2017, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την απόφαση του Δ.Σ. αριθ. 859/2014, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Ανακαλεί την με αριθμό 656/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα 

«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».  

Β)   Εγκρίνει την τροποποίηση και συμπλήρωση της κανονιστικής  απόφασης αρ. 859/2014  του 

Δημοτικού Συμβουλίου των τέλη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων και σε σχέση με τον τρόπο 

καταβολής του τιμήματος ως εξής:  

Οι υπόχρεοι να  δύναται να καταβάλλουν το τέλος, εφάπαξ  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 

Β)   Διαβιβάζει την παρούσα με θετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου και θα ληφθεί 

σχετική απόφαση. 

 

 

ΘΕΜΑ4ο                                                               Aπόφ. Αρ.728 / 2017 (ΑΔΑ: 6ΒΤΙΩ1Ρ-ΑΘΛ) 

Έγκριση και κατακύρωση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του δημόσιου 

συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «Μίσθωσης μηχανημάτων του Δήμου 

Ρόδου».  

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

2/2/104124/13-12-2017) 

O Αντιπρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/104124/13-12-2017  

εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:  

«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 «μίσθωσης μηχανημάτων 

του Δήμου Ρόδου, έτους 2017». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «τη μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες συντήρησης 

και καθαρισμού σε 3 δε στο Δήμο Ρόδου, έτους 2017 (κωδ.70/6233)» 

 

Στη Ρόδο στις 24 Νοεμβρίου 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. Μάτσης Παναγιώτης(πρόεδρος), υπάλληλος Δνσης Καθαριότητας. 

2. Αλαφάκης Ιωάννης, υπάλληλος Δνσης Καθαριότητας. 

3. Ανθούλας Κυριάκος, υπάλληλος Δνσης Καθαριότητας. 

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη μειοδότη της «μίσθωσης μηχανημάτων για εργασίες συντήρησης και καθαρισμού σε 3 δ.ε. του 

Δήμου Ρόδου (κωδ. 70/6233), έτους 2017», ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ με φπα, ο οποίος 

καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 637/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, 

προκηρύχθηκε με την 5599/2017 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό 

τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 08/11/2017 με την 

περίληψη του διαγωνισμού 2/93005/2017. 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 24/11/2017 κατέθεσαν εγκαίρως προσφορές η εταιρείες: 

 

1. ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

2. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κ-ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

3. ΜΠΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

4. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 

5. ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

6. ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 24/11/2017), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τους φακέλους προσφοράς των συμμετεχόντων. Μετά από ενδελεχή 

έλεγχο όλων των φακέλων βρέθηκαν τα κάτωθι: 

 Ο φάκελος συμμετοχής του ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ δεν είχε συνταχθεί βάση της 

προκήρυξης του διαγωνισμού, καθώς δεν υπήρχε ξεχωριστός-διακριτός φάκελος 

δικαιολογητικών (άρθρο 3 διακήρυξης-σελ.7), αλλά και ο εξωτερικός φάκελος δεν ήταν 

συνταγμένος βάση της προκήρυξης (άρθρο 3, σελ.7).   

 Οι φάκελοι συμμετοχής, αλλά και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όλων των υπολοίπων (αίτηση 

συμμετοχής, ΤΕΥΔ, υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης) ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο.  

 

Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφασίζει ο συμμετέχων ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(α/α 1) να 

αποκλειστεί από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού και όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες (α/α 2-6) να 

προκριθούν σε αυτό (δηλαδή στο άνοιγμα των τεχνικών προδιαγραφών).  

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, το οποίο έγινε την ίδια 

ημέρα. Τα μηχανήματα για τα οποία συμμετείχαν οι διαγωνιζόμενοι, βάση των δικαιολογητικών(άδεια 

κυκλοφορίας, ασφάλεια μηχανήματος, δίπλωμα οδηγού), αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που 

κατέθεσαν όπως, επίσης, και τον έλεγχο που διενέργησαν στα οχήματα, καλύπτουν κατελάχιστον τις 

τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη και στη διακήρυξη του διαγωνισμού και ως εκ 

τούτου η επιτροπή αποφασίζει όλοι οι διαγωνιζόμενοι  να προκριθούν στο επόμενο και τελευταίο 

στάδιο (άνοιγμα των οικονομικών προσφορών) για το οποίο θα ενημερωθούν από την επιτροπή πότε 

αυτό θα πραγματοποιηθεί.  
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Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

1. Να αποκλείσει από το διαγωνισμό το ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, βάση του σκεπτικού 

που αναπτύχθηκε ανωτέρω. 

2. Να προκριθούν στο επόμενο και τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού (άνοιγμα οικονομικών 

προσφορών) οι συμμετέχοντες: 

 

 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κ-ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

 ΜΠΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 

 ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

 

(Ακολουθούν οι  υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «τη μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες συντήρησης 

και καθαρισμού σε 3 δε στο Δήμο Ρόδου, έτους 2017 (κωδ.70/6233)» 

Στη Ρόδο στις 29 Νοεμβρίου 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. Μάτσης Παναγιώτης(πρόεδρος), υπάλληλος Δνσης Καθαριότητας. 

2. Αλαφάκης Ιωάννης, υπάλληλος Δνσης Καθαριότητας. 

3. Ανθούλας Κυριάκος, υπάλληλος Δνσης Καθαριότητας. 

προχώρησε στη διενέργεια του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών του δημόσιου πρόχειρου 

συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της «μίσθωσης μηχανημάτων για 

εργασίες συντήρησης και καθαρισμού σε 3 δ.ε. του Δήμου Ρόδου (κωδ. 70/6233), έτους 2017», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του 

με την απόφαση 637/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 5599/2017 Απόφαση του 

Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και 

στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 08/11/2017 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/93005/2017. 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 συνεχίζουν από τα προηγούμενα στάδια οι εταιρείες: 

 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κ-ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

 ΜΠΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 

 ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

Όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν τηλεφωνικά και με email για την ημέρα και ώρα ανοίγματος των 

οικονομικών προσφορών. Μόλις έφθασε η προκαθορισμένη ώρα (9
η
 πρωινή) η επιτροπή άνοιξε τους 

φακέλους των οικονομικών προσφορών όλων των συμμετεχόντων, όπου και μειοδότησαν οι κάτωθι: 
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ΔΕ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΙΑΛΥΣΟΥ 

α/α Μηχάνημα μίσθια 

Τιμή 

Προσφοράς 

άνευ φπα 

Αξία 

Άνευ φπα 

Μειοδότης 

 

1 ΦΟΡΤΩΤΉΣ 15 240 3.600 
ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ- 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΟΕ 

2 ΦΟΡΤΗΓΟ 25 250 6.250 
ΜΠΑΚΗΣ 

ΠΑΥΛΟΣ 

3 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ 

ΕΣΚΑΦΕΑΣ 
15 240 3.600 

ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ- 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΟΕ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13.450  

ΦΠΑ 24% 3.228  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 16.678  

ΔΕ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

α/α Μηχάνημα μίσθια 

Τιμή 

Προσφοράς 

άνευ φπα 

Αξία 

Άνευ φπα 

Μειοδότης 

 

1 ΦΟΡΤΩΤΉΣ 30 245 7.350 
ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2 ΦΟΡΤΗΓΟ 25 245 6.125 
ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13.475  

ΦΠΑ 24% 3.234  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 16.709  

 

 

ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

α/α Μηχάνημα μίσθια 

Τιμή 

Προσφοράς 

άνευ φπα 

Αξία 

Άνευ φπα 

Μειοδότης 

 

1 ΦΟΡΤΩΤΉΣ 30 200 6.000 
ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ 

ΙΑΚΩΒΟΣ 

2 ΦΟΡΤΗΓΟ 25 245 6.125 
ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 12.125  

ΦΠΑ 24% 2.910  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 15.035  

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

3. Να εγκρίνει το παρόν πρακτικό ως τούτο υφίσταται. 

4. Να κατακυρώσει ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ το διαγωνισμό ανά δημοτική ενότητα και μηχάνημα ως κάτωθι: 
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ΔΕ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΙΑΛΥΣΟΥ 

α/α Μηχάνημα μίσθια 

Τιμή 

Προσφοράς 

άνευ φπα 

Αξία 

Άνευ φπα 

Μειοδότης 

 

1 ΦΟΡΤΩΤΉΣ 15 240 3.600 
ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ- 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΟΕ 

2 ΦΟΡΤΗΓΟ 25 250 6.250 
ΜΠΑΚΗΣ 

ΠΑΥΛΟΣ 

3 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ 

ΕΣΚΑΦΕΑΣ 
15 240 3.600 

ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ- 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΟΕ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13.450  

ΦΠΑ 24% 3.228  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 16.678  

 

 

ΔΕ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

α/α Μηχάνημα μίσθια 

Τιμή 

Προσφοράς 

άνευ φπα 

Αξία 

Άνευ φπα 

Μειοδότης 

 

1 ΦΟΡΤΩΤΉΣ 30 245 7.350 
ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2 ΦΟΡΤΗΓΟ 25 245 6.125 
ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13.475  

ΦΠΑ 24% 3.234  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 16.709  

 

 

ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

α/α Μηχάνημα μίσθια 

Τιμή 

Προσφοράς 

άνευ φπα 

Αξία 

Άνευ φπα 

Μειοδότης 

 

1 ΦΟΡΤΩΤΉΣ 30 200 6.000 
ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ 

ΙΑΚΩΒΟΣ 

2 ΦΟΡΤΗΓΟ 25 245 6.125 
ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 12.125  

ΦΠΑ 24% 2.910  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 15.035  

 

(Ακολουθούν οι  υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/104124/13-12-2017, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιούνται το δύο πρακτικά της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
 Τον Ν.4412/2016, 
 Το 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, 
 Την με αρ. 637/2017 (Α.Δ.Α.: 65Ι8Ω1Ρ-ΡΘ7) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

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

διαγωνισμού για την «μίσθωση μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου έτους 2017»,  

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  ανά Δημοτική Ενότητα και 

μηχάνημα ως κάτωθι:  

 

Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΙΑΛΥΣΟΥ 

α/α Μηχάνημα μίσθια 

Τιμή 

Προσφοράς 

άνευ φπα 

Αξία 

Άνευ φπα 

Μειοδότης 

 

1 ΦΟΡΤΩΤΉΣ 15 240 3.600 
ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ- 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΟΕ 

2 ΦΟΡΤΗΓΟ 25 250 6.250 
ΜΠΑΚΗΣ 

ΠΑΥΛΟΣ 

3 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ 

ΕΣΚΑΦΕΑΣ 
15 240 3.600 

ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ- 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΟΕ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13.450  

ΦΠΑ 24% 3.228  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 16.678  

 

Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

α/α Μηχάνημα μίσθια 

Τιμή 

Προσφοράς 

άνευ φπα 

Αξία 

Άνευ φπα 

Μειοδότης 

 

1 ΦΟΡΤΩΤΉΣ 30 245 7.350 
ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2 ΦΟΡΤΗΓΟ 25 245 6.125 
ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13.475  

ΦΠΑ 24% 3.234  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 16.709  
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Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

α/α Μηχάνημα μίσθια 

Τιμή 

Προσφοράς 

άνευ φπα 

Αξία 

Άνευ φπα 

Μειοδότης 

 

1 ΦΟΡΤΩΤΉΣ 30 200 6.000 
ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ 

ΙΑΚΩΒΟΣ 

2 ΦΟΡΤΗΓΟ 25 245 6.125 
ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 12.125  

ΦΠΑ 24% 2.910  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 15.035  

 

 

 

 

ΘΕΜΑ5ο                                                              Aπόφ. Αρ.729 / 2017 (ΑΔΑ: 7ΤΥΠΩ1Ρ-2ΛΨ) 

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης του Δήμου Ρόδου κατά της με αριθ. 

88/2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που αφορά την με αριθ. 

292/2014 αγωγή του Νικόλαου Ευθυμίου του Θεοδώρου εναντίον του Δήμου Ρόδου. 

 (Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αριθμ. πρωτ. 2/104563/14-

12-2017) 

O Αντιπρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/104563/14-12-2017  την 

γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ ως παρακάτω:  

 

«ΘΕΜΑ: ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ   

  

 Επί της από 24-11-2014 και με  αριθμό καταθ. 292/2014 αγωγής του Νικολάου Ευθυμίου του 

Θεοδώρου εναντίον του Δήμου Ρόδου κλπ 4 εναγομένων, εκδόθηκε συζητήσεως γενομένης, αντιμωλία, 

η  με αριθμό 88/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία έκαμε δεκτή την αγωγή 

και υποχρεώνει πλέον άλλων τον Δήμο να άρει τις κατασκευές επί ενός των επιδίκων τμημάτων της 

ΚΜ 2339Β γ. Αφάντου και επιβάλει δικαστική δαπάνη 300 ευρώ, και η οποία δεν μας κοινοποιήθηκε 

ακόμα. 

 Επειδή κατά την άποψή μας η απόφαση αυτή έσφαλε, καθώς έπρεπε να κάμει δεκτούς τους 

ισχυρισμούς μας και κυρίως αυτόν περί κοινοχρησίας του επιδίκου τμήματος και προς αποφυγή 

τελεσιδικίας, θεωρούμε ότι επιβάλλεται η άσκηση έφεσης, για την οποία απαιτείται η απόφασή σας και 

η έγκριση της και των μέχρι σήμερα ενεργειών μας». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Στάγκα Εμμανουήλ) 

 

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

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/104563/14-12-2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 και 75 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει την άσκηση έφεσης για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου κατά της από 24-11-2014 και με 

αριθμό κατάθεσης 292/2014  αγωγής του Νικολάου Ευθυμίου του Θεοδώρου εναντίον του Δήμου 

Ρόδου κλπ 4 εναγομένων, εκδόθηκε συζητήσεως γενομένης, αντιμωλία, η  με αριθμό 88/2017 απόφαση 
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του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία έκαμε δεκτή την αγωγή και υποχρεώνει πλέον άλλων 

τον Δήμο να άρει τις κατασκευές επί ενός των επιδίκων τμημάτων της ΚΜ 2339Β γ. Αφάντου και 

επιβάλει δικαστική δαπάνη 300 ευρώ, η οποία δεν μας κοινοποιήθηκε ακόμα. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο                                                             Aπόφ. Αρ.730 / 2017 (ΑΔΑ: 7ΑΡΘΩ1Ρ-ΣΡΚ) 

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού (ανασυνταχθέντος) για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ».  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/103307/11-12-2017) 

O Αντιπρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 16/103307/11-12-2017  

εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, δια την οποίας διαβιβάζεται το 2
ο
 

πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ 

ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ». ως παρακάτω:  

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού (ανασυνταχθέντος) για το έργο: «Κατασκευή Τοιχίου για 

την αντιστήριξη πρανών στην Δ.Κ. Αγ. Ισιδώρου». 

 

    Σας στέλνουμε συνημμένα το 2
ο
 Πρακτικό (ανασυνταχθέν) του Διαγωνισμού του έργου: 

«Κατασκευή Τοιχίου για την αντιστήριξη πρανών στην Δ.Κ. Αγ. Ισιδώρου», σύμφωνα με τον 

Ν.4412/2016. 

   Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

1) Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Τοιχίου για την αντιστήριξη πρανών στην 

Δ.Κ. Αγ. Ισιδώρου» στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», με ποσό προσφοράς 

28.548,58€ (προ ΦΠΑ) και μέση έκπτωση 41,00%, 

2) Να Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΣΥΝΤΑΧΘΕΝ) 

  Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Δευτέρα 11 του μηνός 

Δεκεμβρίου του έτους 2017  οι παρακάτω: 

1) Αντώνης Δράκος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος που αναπληρώνει την Ειρήνη Κυριακούλη, Πολιτικό 

Μηχανικό ΤΕ η οποία απουσίαζε λόγω άδειας, 

2) Αναστασία Παπαδοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος  

3)  Εμμανουήλ Γεωργιάδης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

& Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος (1ο Αναπληρωματικό μέλος) 

 

αποτελούντες την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «Κατασκευή 

Τοιχίου για την αντιστήριξη πρανών στην Δ.Κ. Αγ. Ισιδώρου», σύμφωνα με την υπ’ αρ.: 77/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την 

υπ’ αρ.: 108/24-3-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 4.2 

της διακήρυξης, για την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στο 

άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης. 

 

Με την υπ’ αριθμό 321/12-6-2017 (ΑΔΑ: 78ΜΒΩ1Ρ-Ι6Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1
ο
  Πρακτικό του έργου: «Κατασκευή Τοιχίου για την αντιστήριξη πρανών στην Δ.Κ. 
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Αγ. Ισιδώρου», σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση: 

«ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

 

Με την υπ΄ αριθμόν 535/12-9-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΨΥΩ1Ρ-44Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

ανακλήθηκε η υπ’ αριθμόν 482/17-8-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΗΩΩ1Ρ-ΠΥΞ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής περί έγκρισης του 2
ου

 Πρακτικού και κατακύρωση οριστικού μειοδότη της εργοληπτικής 

επιχείρησης: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και επιπλέον εξουσιοδοτήθηκε η Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προσκαλέσει τον αμέσως επόμενο προσωρινό μειοδότη που 

αναδείχθηκε η εταιρία «ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ και ΣΙΑ ΕΕ». 

 

Με την υπ΄ αριθμόν 571/4-10-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΕΨΩ1Ρ-ΧΚΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

ανακλήθηκε το Γ) σκέλος της υπ΄ αριθμόν 535/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Επιπλέον 

κατόπιν δημόσιας κλήρωσης μεταξύ της εργοληπτικής επιχείρησης «ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ και ΣΙΑ ΕΕ» 

και του Ε.Δ.Ε. «ΚΟΡΚΙΔΑ ΑΝΔΡΕΑ» (οι οποίοι είχαν ισότιμες προσφορές), αναδείχθηκε ως 

προσωρινός μειοδότης ο ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ με ποσό προσφοράς 28.548,58€ (προ ΦΠΑ) και 

μέση έκπτωση 41,00%. Επίσης με την ίδια απόφαση εξουσιοδοτήθηκε η Δ/νση Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών με το υπ΄ αρ.: 16/86086/19-10-2017 έγγραφό της, κάλεσε 

τον Προσωρινό Μειοδότη ΚΟΡΚΙΔΑ ΑΝΔΡΕΑ να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται 

στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της διακήρυξης και ο οποίος με το υπ’ αρ.: 16/87813/24-10-2017 έγγραφό 

του υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. 

 

Στη συνέχεια και μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διαγωνισμού με το υπ΄ 

αριθμόν 16/97860/23-11-2017 έγγραφο, κάλεσε εκ νέου τον προσωρινό Μειοδότη για την υποβολή 

συμπληρωματικών δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4.2(α) της Διακήρυξης. Ο προσωρινός 

Μειοδότης κατέθεσε τα ανωτέρω συμπληρωματικά δικαιολογητικά με το υπ΄ αριθμόν 16/101220/5-12-

2017 έγγραφό του. 

 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν συνολικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:   

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ποινικό Μητρώο Κορκίδα Ανδρέα 23.3α 

Φορολογική Ενημερότητα ατομικής εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ ατομικής εταιρείας 23.3β 

Βεβαίωση ΕΦΚΑ για μισθωτούς μηχανικούς 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Κορκίδα Ανδρέα 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Αθανασιάδη Γεωργίου 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ της ατομικής εργολ. επιχείρ. 

Κορκίδας Ανδρέας 

23.3β 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης της εργολ. 

Επιχείρησης 

23.3γ 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη εκκαθάρισης και μη 

αναγκαστικής διαχείρισης της εργολ. Επιχείρησης 

23.3γ 

Πιστοποιητικό μέλους ΕΕΤΕΜ του Κορκίδα Ανδρέα και 

πιστοποιητικό για επαγγελματική διαγωγή 

23.3ε 

Πιστοποιητικό ΤΕΕ του Αθανασιάδη Γεωργίου για επαγγελματική 

διαγωγή 

23.3ε 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για  αποκλεισμό της 

εταιρείας σύμφωνα με άρθρο 74 Ν.4412/2016 

22.Α.9. & 23.3ε 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εργολ. Επιχείρησης 23.4,23.5,23.6,23.9 

Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβ. Συμβάσεων και 

τα υπό εκτέλεση έργα  

23.5α 

Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων  23.5α 

Βεβαίωση ανεκτέλεστου έργων 23.5α 

Ενημερότητα ΙΚΑ έργων 23.3β 
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  Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά είναι πλήρη και σε ισχύ κατά το χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το 

χρόνο κατάθεσης τους. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η Επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο
  Πρακτικό, διαβιβάζει τον φάκελο των παραπάνω 

δικαιολογητικών (αντίγραφα) στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και εισηγείται  την 

κατακύρωση της Σύμβασης του έργου «Κατασκευή Τοιχίου για την αντιστήριξη πρανών στην Δ.Κ. 

Αγ. Ισιδώρου» υπέρ του εργολήπτη δημοσίων έργων ΚΟΡΚΙΔΑ ΑΝΔΡΕΑ. 

 

(Ακολουθούν οι  υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/103307/11-12-2017, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 

Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

 Την με αρ.1055/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του 

έργου, 

 Την με αρ. 108/2017 (Α.Δ.Α.: 7175Ω1Ρ-ΤΨΧ) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

 Την με αρ. 321/2017 (Α.Δ.Α.: 78ΜΒΩ1Ρ-Ι6Λ) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την 

οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό του διαγωνισμού, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α)  Εγκρίνει αυτούσιο το 2
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την  εκτέλεση  

του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ 

ΙΣΙΔΩΡΟΥ»,  

Β)  Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση 

με την επωνυμία «ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», με ποσό προσφοράς 28.548,58 € (προ ΦΠΑ) και μέση 

έκπτωση 41,00%, 

Γ)  Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο                                                              Aπόφ. Αρ.731 / 2017 (ΑΔΑ: 67ΓΩΩ1Ρ-Χ5Κ) 

Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού διεθνή 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο « Διαχείριση και 

λειτουργία ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου». 

(Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αριθ.πρωτ. 2/104260/13-12-2017) 

O Αντιπρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/104260/13-12-2017  

εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου Ρόδου, ως παρακάτω:  

«ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο : «Διαχείριση και Λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου».  

   Με την με αριθμό 936/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου η Διεύθυνσή μας ζήτησε 

και πήρε έγκριση, προκειμένου ο Δήμος Ρόδου να προχωρήσει, εξαιτίας της αδυναμίας εκτέλεσης της 
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υπηρεσίας, «Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου » στη σύναψη δημόσιας σύμβασης μετά από 

διενέργεια διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού. 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 3 έτη με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης (προαίρεση) για 

άλλο 1 έτος 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός έχει ως ακολούθως: 

Έτος 2018: Τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (496.000 €) με το ΦΠΑ 24%  

Έτος 2019: Τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (496.000 €) με το ΦΠΑ 24%  

Έτος 2020: Τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (496.000 €) με το ΦΠΑ 24%  

Με την με αριθμό 721/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης της 

πολυετούς δαπάνης.  

Ως μέλη της επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Διαχείριση και Λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου» προτείνονται οι 

παρακάτω : 

Α/Α Τακτικά Μέλη  Ιδιότητα  

1 Μπεκιάρης Αλέξανδος ως Πρόεδρος  Πολιτικός Μηχ. ΠΕ 

2 Ζαγοριανός Κων/νος ως μέλος Πολιτικός Μηχ. ΠΕ 

3 Αλαφάκης Ιωάννης ως μέλος  Πολιτικός Μηχ. ΤΕ 

 Αναπληρωματικά Μέλη  Ιδιότητα 

1 Μοσχούς Ευαγγελία ως Πρόεδρος  Πολιτικός Μηχ. ΠΕ 

2 Παυλούς Νίκος ως μέλος  Τοπογράφος Μηχ. ΠΕ 

3 Πέρος Γιώργος ως μέλος  Πολιτικός Μηχ. ΠΕ 

  Μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη : 

Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

Ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή, 

η έγκριση της επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Διαχείριση και Λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου» ως παρακάτω 

: 

 

Α/Α Τακτικά Μέλη  Ιδιότητα  

1 Μπεκιάρης Αλέξανδος ως Πρόεδρος  Πολιτικός Μηχ. ΠΕ 

2 Ζαγοριανός Κων/νος ως μέλος Πολιτικός Μηχ. ΠΕ 

3 Αλαφάκης Ιωάννης ως μέλος  Πολιτικός Μηχ. ΤΕ 

 Αναπληρωματικά Μέλη  Ιδιότητα 

1 Μοσχούς Ευαγγελία ως Πρόεδρος  Πολιτικός Μηχ. ΠΕ 

2 Παυλούς Νίκος ως μέλος  Τοπογράφος Μηχ. ΠΕ 

3 Πέρος Γιώργος ως μέλος  Πολιτικός Μηχ. ΠΕ 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Μάτση 

Παναγιώτη και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων κ. 

Παλαιολόγου Μιχαήλ) 

 

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

 

 



   

 21 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/104260/12-12-2017, εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

του Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
 Την με αρ. 936/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Ορίζει τα μέλη της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Διαχείριση και Λειτουργία ΧΥΤΑ Νότιας 

Ρόδου» ως εξής: 

 

Α/Α Τακτικά Μέλη Ιδιότητα 

1 Μπεκιάρης Αλέξανδος ως Πρόεδρος  Πολιτικός Μηχ. ΠΕ 

2 Ζαγοριανός Κων/νος ως μέλος Πολιτικός Μηχ. ΠΕ 

3 Αλαφάκης Ιωάννης ως μέλος  Πολιτικός Μηχ. ΤΕ 

 Αναπληρωματικά Μέλη  Ιδιότητα 

1 Μοσχούς Ευαγγελία ως Πρόεδρος  Πολιτικός Μηχ. ΠΕ 

2 Παυλούς Νίκος ως μέλος  Τοπογράφος Μηχ. ΠΕ 

3 Πέρος Γιώργος ως μέλος  Πολιτικός Μηχ. ΠΕ 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο                                                          Aπόφ. Αρ.732 / 2017 (ΑΔΑ: Ψ6ΨΘΩ1Ρ-ΟΚΟ) 

Έγκριση μελέτης και όρων διεξαγωγής ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για της επιλογή 

αναδόχου της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Διαχείριση και Λειτουργία ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου». 

(Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αρ. πρωτ.: 2/105604/18-12-2017) 

O Αντιπρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/105604/18-12-2017  

εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, δια την οποίας 

κοινοποιούνται οι όροι και η μελέτη του διαγωνισμού ως παρακάτω:  

 

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

ηλεκτρονικού   διαγωνισμού για τη «Διαχείριση και Λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου” του Δήμου 

Ρόδου για τρία έτη από την υπογραφή της ή πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (55.800) τόνων 

απορριμμάτων, όποιο παρέλθει νωρίτερα με δικαίωμα προαίρεσης για ένα χρόνο επιπλέον  

Παρακαλούμε όπως  : 

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

«Διαχείριση και Λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου” του Δήμου Ρόδου για τρία έτη από την υπογραφή 

της ή πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (55.800) τόνων απορριμμάτων, όποιο παρέλθει 

νωρίτερα με δικαίωμα προαίρεσης για ένα χρόνο επιπλέον  

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης τμήματος Προμηθειών κας Βαϊλάκη Άννας και της 

Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

 

 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τη μελέτη και τους όρους του 

ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Διαχείριση και Λειτουργία ΧΥΤΑ Νότιας 

Ρόδου», κλήθηκαν από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/105604/18-12-2017, εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
 Το Ν.4412/2016, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους για τις ανάγκες διεξαγωγής  του ανοικτού 

διεθνούς ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Διαχείριση και Λειτουργία ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου» 

του Δήμου Ρόδου για τρία έτη από την υπογραφή της ή πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων 

(55.800) τόνων απορριμμάτων, όποιο παρέλθει νωρίτερα με δικαίωμα προαίρεσης για ένα χρόνο 

επιπλέον ως κατωτέρω: 

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΘΕΜΑ : κατάρτιση Όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την  “Διαχείριση και 

Λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου” του Δήμου Ρόδου για τρία έτη από την υπογραφή της ή πενήντα πέντε 

χιλιάδων οκτακοσίων (55.800) τόνων απορριμμάτων, όποιο παρέλθει νωρίτερα με δικαίωμα 

προαίρεσης για ένα χρόνο επιπλέον  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :   

1. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α’ 160/ 1986) για τη προστασία του περιβάλλοντος. 

2. Το Π.Δ. 294/1988 (Φ.Ε.Κ. 138/Α721.06.1988) «Ειδικότητες - απασχόληση τεχνικού ασφαλείας, 

γιατρού εργασίας». 

3. Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159Α/95), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α'96) άρθρο 11 

και το Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α796) 

4. Την Κ.Υ.Α. 114218/17-11-1997 (Φ.Ε.Κ. 1016) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών 

προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 

5. Το Ν. 2690/1999 "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”. 

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

7. Τον ν. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε 

με το Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του 

Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 

μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 

20977/2007 ( Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’ί, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) "Καθορισμός χωρών στις 

οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

8. Τον Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α'), "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” 

(άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 

(Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α') "Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών 

ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”. 

9. Τον Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007, τ. Α') "Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”. 

10. Τον Ν. 3801/2009 "Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης”. 

11. Τον Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α'), "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Τον N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ. Α') "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”. 

13. Τον Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α’ 115/2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, 

ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις». 

14. Τον Ν. 3979/16-06-2011 (ΦΕΚ Α 138 16.6.2011) «Περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και λοιπές 

διατάξεις». 
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15. Τον Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152/2011) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

16. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α') "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 

άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

17. Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 

άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

18. Τον Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α’ 216) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και 

λοιπές διατάξεις». 

19. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α - 85/ 11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση». 

20. Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Α') "Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο”, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

21. Τον Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α/18.04.2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική 

Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 

22. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές 

23. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013 ) "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις”, άρθρο 5. 

24. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α') "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων 

του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις.” 

25. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 Τ. Α' ) "Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)” 

26. Τον Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α 29/19.03.2015) 

27. Τον Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ). 

28. Του ΠΔ 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. (από 1/1/2017). 

29. Της Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ "Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων”. 

30. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β 1909/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων». 

31. Την Π1/2390 Απόφαση (ΦΕΚ Α 2677 - 21.10.2013) Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

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

32. Την υπ’ αριθ. 721/11-12-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου περί 

εγκρίσεως δέσμευσης πίστωσης ποσών στον Κ.Α.Ε. 20-6279.0001 για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020. 

33. Την πολυετή ανάληψη υποχρέωσης με ΑΔΑ Ω42ΗΩ1Ρ-ΔΘ4 

34. Την υπ’ αριθ. 936/28-11-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, µε την 

οποία τεκμηριώθηκε, σύμφωνα µε το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011, η αδυναμία του Δήμου Ρόδου να 

εκτελέσει µε αρτιότητα την υπηρεσία Διαχείρισης και Λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου. 

35. Τους σχετικούς Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν το 

περιβάλλον και τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων γενικότερα και τις σε εκτέλεση των 

ανωτέρων νόμων, Οδηγιών και Προεδρικών Διαταγμάτων εκδοθείσες λοιπές (πλην των 

αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν 

από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών και γενικότερα σε 

κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ. απόφασης κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 
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ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ Ν. ΡΟΔΟΥ», ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΟΡΟΥΣ: 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

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

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Δημοτικές Υπηρεσίες. 

Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης 

Η παρούσα Υπηρεσία  αφορά το Δήμο Ρόδου 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

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

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

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

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

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης θα γίνει από ιδίους πόρους   του Δήμου Ρόδου. 

Η δαπάνη για το Δήμο Ρόδου  βαρύνει το Κ.Α. : 20-6279.0001 όπου υπάρχει σχετική πίστωση ποσών 

20.00,00€ αντίστοιχα του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου έτους 2017, 20.000,00€ για το 2018, 

496.000,00€ για το 2019, 496.000,00€ για το 2020 και 496.000,00€ για το 2021, 496.000,00€ και έχουν 

γίνει οι σχετικές πολυετείς αναλήψεις υποχρέωσης.  

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Πόλη ΡΟΔΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 85100 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR421 

Τηλέφωνο 22410-35445 

Φαξ 22410-39780 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  mkanakas@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΚΑΝΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι : 

Η  παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Διαχείριση και Λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου». 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να εκτελεί τις εργασίες Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΧΥΤΑ Νότιας 

Ρόδου. 

Οι εν λόγω εργασίες περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη που συνοδεύει την παρούσα και συνοπτικά 

περιλαμβάνουν: 

 την οργάνωση και καθημερινή λειτουργία του ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου. 

 τη συντήρηση των έργων υποδομής, των μηχανημάτων και όλου του εξοπλισμού του ΧΥΤΑ Ν.   

      Ρόδου. 

 την περιβαλλοντική παρακολούθηση και έλεγχο του ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου. 

 τη λειτουργία και συντήρηση της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου. 

 τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης βορείου του ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου. 

 την υποβολή στο Δήμο Ρόδου όλων των απαιτούμενων εγγράφων και εκθέσεων 

 Οι ανωτέρω υπηρεσίες   κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

90513000-6] - Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων 

[90530000-1] - Λειτουργία χώρου απόθεσης απορριμμάτων [90711500-9] - Περιβαλλοντική 

παρακολούθηση 

 Ο συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ανέρχεται 

στο ποσό των ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων  και εξακοσίων είκοσι οκτώ 

ευρώ   (1.487.628,00 €). Με δικαίωμα προαίρεσης για ένα χρόνο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο 

εννιακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα ευρώ 1.983.504,00 €.(περιλαμβανομένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α.) 

Η διάρκεια της  σύμβασης ορίζεται σε τρία έτη  από την υπογραφή της ή πενήντα πέντε χιλιάδων 

οκτακοσίων  (55.800) τόνων απορριμμάτων, όποιο παρέλθει νωρίτερα, με δυνατότητα παράτασης, κατ’ 

ενάσκηση του ρητώς προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης, για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους 

ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη και την τεχνική έκθεση 

που τη συνοδεύει. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 

βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: 

«Διαχείριση και Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου». 

 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: 

1. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α’ 160/ 1986) για τη προστασία του περιβάλλοντος. 

2. Το Π.Δ. 294/1988 (Φ.Ε.Κ. 138/Α721.06.1988) «Ειδικότητες - απασχόληση τεχνικού ασφαλείας, 

γιατρού εργασίας». 

3. Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159Α/95), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α'96) άρθρο 11 

και το Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α796) 

4. Την Κ.Υ.Α. 114218/17-11-1997 (Φ.Ε.Κ. 1016) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών 

προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 

5. Το Ν. 2690/1999 "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”. 

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

7. Τον ν. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε 

με το Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του 
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Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 

μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 

20977/2007 ( Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’ί, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) "Καθορισμός χωρών στις 

οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

8. Τον Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α'), "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” 

(άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 

(Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α') "Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών 

ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”. 

9. Τον Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007, τ. Α') "Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”. 

10. Τον Ν. 3801/2009 "Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης”. 

11. Τον Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α'), "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Τον N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ. Α') "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”. 

13. Τον Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α’ 115/2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, 

ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις». 

14. Τον Ν. 3979/16-06-2011 (ΦΕΚ Α 138 16.6.2011) «Περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και λοιπές 

διατάξεις». 

15. Τον Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152/2011) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

16. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α') "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 

άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

17. Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 

άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

18. Τον Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α’ 216) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και 

λοιπές διατάξεις». 

19. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α - 85/ 11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση». 

20. Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Α') "Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο”, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

21. Τον Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α/18.04.2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική 

Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 

22. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές 

23. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013 ) "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις”, άρθρο 5. 

24. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α') "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων 

του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις.” 

25. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 Τ. Α' ) "Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)” 

26. Τον Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α 29/19.03.2015) 

27. Τον Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ). 

28. Του ΠΔ 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. (από 1/1/2017). 
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29. Της Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ "Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων”. 

30. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β 1909/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων». 

31. Την Π1/2390 Απόφαση (ΦΕΚ Α 2677 - 21.10.2013) Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

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

32. Την υπ’ αριθ. 721/11-12-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου περί 

εγκρίσεως δέσμευσης πίστωσης ποσών στον Κ.Α.Ε. 20-6279.0001 για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020. 

33. Την πολυετή ανάληψη υποχρέωσης με ΑΔΑ Ω42ΗΩ1Ρ-ΔΘ4 

34. Την υπ’ αριθ. 936/28-11-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, µε την 

οποία τεκμηριώθηκε, σύμφωνα µε το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011, η αδυναμία του Δήμου Ρόδου να 

εκτελέσει µε αρτιότητα την υπηρεσία Διαχείρισης και Λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου. 

35. Τους σχετικούς Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν το 

περιβάλλον και τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων γενικότερα και τις σε εκτέλεση των 

ανωτέρων νόμων, Οδηγιών και Προεδρικών Διαταγμάτων εκδοθείσες λοιπές (πλην των 

αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών και 

γενικότερα σε κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ. απόφασης κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

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

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

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

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

 1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 

……/…/………. στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

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

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

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα 

με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

Σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες 

Σε μια τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα 

Σε δυο οικονομικές πανελλήνιας κυκλοφορίας  

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

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

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

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

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

προμήθεια Ανταλλακτικών στις ……/……../2017 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

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

της υπηρεσίας  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

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

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

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

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

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

και της αρμοδιότητάς τους  

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

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

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

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

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

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

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

μέρος αυτής  

Γ) το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

Δ) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας , ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

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

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

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

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

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

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

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

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

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

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

κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

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

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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

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

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

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

την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

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

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

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

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

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

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

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

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

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

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

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

στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

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

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

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

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων. 

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

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

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

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της ΄Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 

τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

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

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

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

υποτμήμα)  η εγγυητική θα αφορά το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα προσφερόμενα 

τμήματα ή υποτιμήματα.  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.  
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

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

σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

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

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

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

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

ποσοστό 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς του δικαιώματος προαίρεσης και χωρίς το Φ.Π.Α. 

που ανέρχεται στο ποσό των (23.994,00) είκοσι τριών χιλιάδων  εννιακοσίων ενενήντα τέσσερα  ευρώ  

με ισχύ τουλάχιστον τριάντα ημέρες (30) μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς  (Οι 

προσφορές ισχύουν μέχρι 31/12/2018) 

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 επ’ 

αυτών, και   

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

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

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

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

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

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

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 
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φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) 

ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

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

ακόλουθους λόγους:  

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

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

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

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

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

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

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

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

οικονομικού φορέα,  

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

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

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

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

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

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

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

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

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

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

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

σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

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

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

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

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

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. 

 (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται από τη παρούσα,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση,  

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

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

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Για 

την παρούσα σύμβαση ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως, οι λόγοι που 

αναφέρονται στη περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 

8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.5. 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 

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

στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 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 
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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. 

2.2.3.7. 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. 

2.2.3.8. 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 των προς 

παροχή υπηρεσιών.  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 Χρηματοδοτική Επάρκεια 

Ο διαγωνιζόμενος πρέπει, κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2014, 2015, 2016), τα 

αποτελέσματα των οποίων έχουν δημοσιευτεί, να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 

1.500.000,00 €. 

Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει επαρκή πιστοληπτική (δανειοληπτική) ικανότητα. Ως επαρκής 

θεωρείται πιστοληπτική (δανειοληπτική) ικανότητα ύψους τουλάχιστον 300.000,00 €. 

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καλύπτει τον δείκτη βιωσιμότητας : 

-  Κυκλοφορούν  Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1 

Ο δείκτης βιωσιμότητας προκύπτει από τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της επιχείρησης 

(2016) ή αν νομίμως δεν δημοσιεύει ισολογισμούς από δήλωση ορκωτού λογιστή. 

Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας θα πρέπει όλα τα μέλη της να καλύπτουν το δείκτη βιωσιμότητας 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Εμπειρία 

Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (πριν την ημερομηνία λήξης 

υποβολής προσφορών) να έχει εκτελέσει ή να εκτελεί, ολοκληρωμένα και επιτυχώς, την πλήρη 

λειτουργία μίας εγκατάστασης ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ δυναμικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 18.000 τν/έτος 

για διάστημα κατ' ελάχιστον είκοσι τεσσάρων μηνών. 

Η ικανότητα πρέπει να είναι παρόμοια με τις υπό ανάθεση υπηρεσίες, δηλαδή να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τις εργασίες υγειονομικής ταφής, την ημερήσια επικάλυψη των απορριμμάτων, την 

προσωρινή σφράγιση των περαιωμένων πρανών, τη λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας 

Στραγγισμάτων, την εφαρμογή Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, τις εργασίες 

συντήρησης και επισκευών των μηχανημάτων λειτουργίας και γενικώς του μηχανολογικού 

εξοπλισμού, τη συντήρηση των κτιριακών υποδομών και όχι επιμέρους τμημάτων ή διαδικασιών.  

Επισημαίνεται ότι στην προσμετρούμενη ικανότητα δεν λαμβάνεται υπόψη η περίοδος δοκιμαστικής 

λειτουργίας που ακολουθεί την κατασκευή παρόμοιων έργων. 

Η ανωτέρω ζητούμενη ικανότητα θεωρείται τεκμηριωμένη και επαρκής, όταν ο υποψήφιος πάροχος τη 

διαθέτει : i) είτε απευθείας ο ίδιος από υπηρεσίες που έχει παράσχει αυτοτελώς (όχι σε κοινοπραξία ή 
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ένωση), ii) είτε από τη συμμετοχή του σε κοινοπραξία εφόσον α) ήταν υπεύθυνος για το συντονισμό 

και τη διοίκηση (leader) της κοινοπραξίας ή β) συμμετείχε σε αυτή με ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. 

Τίτλοι σπουδών - Επαγγελματικά προσόντα: 

Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον το παρακάτω εξειδικευμένο επιστημονικό και 

τεχνικό προσωπικό το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της σύμβασης : 

Μηχανικό Π.Ε (Πολιτικό, Ηλεκτρολόγο, Μηχανολόγο Μηχανικό ή Μηχανικό Περιβάλλοντος) ως 

Προϊστάμενο, με τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε λειτουργία ΧΥΤΑ. 

Χημικό Μηχανικό Π.Ε., με τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυμάτων.  

Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε., ως υπεύθυνο της συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού, με 

τριετή εμπειρία σε συντήρηση εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ ή σε λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων. 

Μηχανικό Π.Ε., ως υπεύθυνο ασφαλείας και υγιεινής της εγκατάστασης (μπορεί να είναι ένα από τα 

πρόσωπα που καλύπτουν τις ανωτέρω θέσεις 1 και 2) 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να συμμορφώνεται με: 

Το πρότυπο διασφάλιση ποιότητας ISO 9001, για το αντικείμενο της δημοπρατούμενης παροχής 

υπηρεσίας δηλ. στη λειτουργία  εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων. 

Το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, για το αντικείμενο της δημοπρατούμενης 

παροχής υπηρεσίας δηλ. στη λειτουργία  εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων. 

Το πρότυπο για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία OHSAS 18001, για το αντικείμενο της 

δημοπρατούμενης παροχής υπηρεσίας δηλ. στη λειτουργία  εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών και 

υγρών αποβλήτων. 

Σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να πληρούν 

τα κριτήρια των ανωτέρω β, γ και δ παραγράφων του παρόντος άρθρου αθροιστικά, εκτός του δείκτη 

βιωσιμότητας που θα πρέπει να πληρείται από όλους τους οικονομικούς φορείς. 

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.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι 

τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν 

λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

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  



   

 35 

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. 1 και 3 του ν. 4412/2016 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 

τις συνέπειες του ν.1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  

 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, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το 

οποίο υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα. 

Η υποχρέωση υπογραφής, αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της 

παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

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

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

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

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

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

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

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

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης 

του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται 

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



   

 36 

επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε 

διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους εργαζομένους. 

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 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 συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 

ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 

από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα 

στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες 

ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της 

έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 

από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό 

των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 

εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο 

στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που 

έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  

δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των 

μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη 

δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 

1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), 

σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν 

προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί 

δεν της είναι γνωστοί.  

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  

αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η 

εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 

τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 



   

 37 

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 παρ. 2.2.5. 

προσκομίζουν : 

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών για τις χρήσεις των τελευταίων τριών (3) ετών (2014-

2016), στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την περί εταιρειών 

νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία του 

κράτους ο διαγωνιζόμενος δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει 

υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος ασκεί οικονομική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα 

μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, η εν λόγω προϋπόθεση θα εξετάζεται σε για το 

αντίστοιχο διάστημα λειτουργίας. 

Κατάλληλη τραπεζική Βεβαίωση για την απόδειξη της πιστοληπτικής ικανότητας. Κρίνεται επαρκής 

ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον 

διαγωνιζόμενο και θα βεβαιώνει την πιστοληπτική (δανειοληπτική) ικανότητα του διαγωνιζόμενου 

ύψους τουλάχιστον  300.000,00 €. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας η απαιτούμενη δανειοληπτική 

ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μιας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες 

επιχειρήσεις ή σωρευτικά σε όλες τις επιχειρήσεις 

Β. 4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν: 

Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή αντίγραφα συμβάσεων από τις οποίες να προκύπτει το ποσό, το 

αντικείμενο, η διάρκεια, καθώς και η Αναθέτουσα Αρχή, εάν δε, ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας 

συνοδευόμενο από αντίγραφα από επίσημα παραστατικά (Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο) ή εφόσον 

δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών με υπεύθυνη δήλωση του. 

Υπεύθυνη δήλωση με το προσωπικό που διαθέτει ο διαγωνιζόμενος για την κάλυψη της τεχνικής 

ικανότητας συνοδευόμενη με βιογραφικά σημειώματα, τίτλους σπουδών, προϋπηρεσία, επαγγελματικά 

προσόντα, άδειες, πιστοποιητικά εμπειρίας καθώς και οτιδήποτε που να αποδεικνύει την ικανότητά 

τους ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ. γ.2. Διευκρινίζεται ότι για την 

προϋπηρεσία θα αναφέρονται τα έτη απασχόλησης, σε παρόμοιας ή ίδιας φύσης αντικείμενο σε 

παραπλήσιας ή ίδιας ή μεγαλύτερης δυναμικότητας εγκατάσταση και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου. 

Η σχετική προϋπηρεσία πρέπει να αποδεικνύεται από βεβαιώσεις από τους αντίστοιχους εργοδότες. 

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: 

Εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (ή νεότερης έκδοσης), για τη διασφάλιση ποιότητας, που έχει 

εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή 
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αντίστοιχο για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει το αντικείμενο της 

δημοπρατούμενης παροχής υπηρεσίας δηλ. στη λειτουργία  εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών και 

υγρών αποβλήτων. 

Εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 14001:2004 (ή νεότερης έκδοσης), για την εφαρμογή συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους διαγωνιζόμενους με 

εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και 

καλύπτει το αντικείμενο της δημοπρατούμενης παροχής υπηρεσίας δηλ. στη λειτουργία  

εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων. 

Εν ισχύ πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία, το οποίο 

έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή 

αντίστοιχο για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει το αντικείμενο της 

δημοπρατούμενης παροχής υπηρεσίας δηλ. στη λειτουργία  εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών και 

υγρών αποβλήτων. 

(Τα πιστοποιητικά των περιπτώσεων i, ii και iii θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους 

φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) 

ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση και μάλιστα, 

μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής). 

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.  

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.  Για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

α) η αναθέτουσα αρχή, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλει 

γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό 

αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. 

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει 

στη σύναψη της σύμβασης. 

β) για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής 

Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης 

προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον 
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συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας. 

Β. 9. 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. 10. 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 με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Διαχείριση και Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου», η οποία 

εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

 

Κριτήριο Περιγραφή κριτηρίου Συντελεστής βαρύτητας (σν) 

Κ1 Πληρότητα και αρτιότητα της Τεχνικής Έκθεσης   20% 

Κ2 
Πληρότητα και αρτιότητα του Κανονισμού Λειτουργίας 

του ΧΥΤΑ 
15% 

Κ3 
Πληρότητα και αρτιότητα του Προγράμματος 

Συντήρησης 
10% 

Κ4 
Μεθοδολογία και Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων 

περιστατικών 
10% 

Κ5 
Πληρότητα και αρτιότητα του Προγράμματος 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 
20% 

Κ6 

Πληρότητα και αρτιότητα του προτεινόμενου 

Οργανογράμματος προσωπικού καθώς και του 

προγράμματος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

10% 

Κ7 

Τεχνική πρόταση και τεκμηρίωση για την ελαχιστοποίηση 

του κόστους διαχείρισης των στραγγισμάτων και 

βελτίωση της λειτουργικότητας της ΜΕΣ 

15% 

   

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100                βαθμούς, στην 

περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι               των τεχνικών προδιαγραφών, 

αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου 

κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

2. 2.3.2  Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

[Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  
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Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει 

από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

ΣΤΠ = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +... + σ6*Κ6+ σ7*Κ7 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η Συνολική Οικονομική Προσφορά προκύπτει από τον ακόλουθό μαθηματικό τύπο : 

ΣΟΠ = (Π – ΟΠ)/Π * 100 

Όπου Π ο προϋπολογισμός μελέτης και ΟΠ η οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης - ελέγχου των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, η 

Επιτροπή Αξιολόγησης υπολογίζει τους τελικούς βαθμούς αξιολόγησης TΒΑ των αποδεκτών 

προσφορών και κατατάσσει τις προσφορές αυτές σε Συγκριτικό Πίνακα με φθίνουσα σειρά του TΒΑ, 

λαμβανομένων υπόψη μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, αποκόπτοντας το τρίτο ή στρογγυλεύοντας 

προς τα πάνω. 

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης TΒΑ κάθε προσφοράς προκύπτει από τη σχέση: 

ΤΒΑ= 100*[(ΣΤΠ*Σ1)+(ΣΟΠ*Σ2)] 

όπου: 

TBA : ο τελικός βαθμός αξιολόγησης της προσφοράς 

ΣΤΠ : η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς 

ΣΟΠ : η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς 

Σ1 : ο συντελεστής βαρύτητας της τεχνικής προσφοράς (Σ1 = 75%) 

Σ2 : ο συντελεστής βαρύτητας της οικονομικής προσφοράς (Σ2 =25%) 

 

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) και ΙΙΙ (ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ )της Διακήρυξης, για  όλες τις περιγραφόμενες 

υπηρεσίες  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

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

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

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

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

της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν στο αντικείμενο της σύμβασης 

για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι 

έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των ειδικών συνθηκών της σύμβασης. 

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. 
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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 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην 

απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις 

της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 

άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

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

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

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

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

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

πρωτοτύπων. 

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

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

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

για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

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

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

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

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

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

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

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς και συνιστά προκαταρκτική απόδειξη 

προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας 

ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων  2.2.3 έως 

2.2.8 και  πληροί τα κριτήρια επιλογής της παρούσας Προκήρυξης. Το Ε.Ε.Ε.Σ. υπογράφεται ψηφιακά 

από τον φορέα που το εκδίδει, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της 

καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής. 

Το Ε.Ε.Ε.Σ. συμπληρώνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https : // ec.europa.eu / growth / tools-

databases/espd/filter?lang=el. Επίσης παρέχονται πληροφορίες για την συμπλήρωση. 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο 

Ε.Ε.Ε.Σ σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 

χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την 

υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και 

αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 

Σημειώνεται το εξής: 

Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η 

εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι 

λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το 

περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. 

Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου. 

Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική 

υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd) να 

δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε 

διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το 

εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό 

διαγωνισμό. 

Ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

Εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επικαλείται τη δάνεια εμπειρία άλλων οικονομικών φορέων 

για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και από αυτούς και υποβάλλεται 

από τον οικονομικό φορέα. 
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Εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω 

τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους. 

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο, επί Εταιρειών Περιορισμένης 

Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο 

ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς, επί  Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

Εταιρείας (δηλ. από Φυσικό Πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει 

την Εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. 

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του 

Παραρτήματος ΙΙ. της Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με 

τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα 

Επίσης η διακήρυξη και όλα τα παραρτήματα θα διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.rhodes.gr 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 

βάσει πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-

τιμής  όπως ορίζεται κατωτέρω και  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα I και ΙΙ 

(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) της διακήρυξης:  

  Τιμές            

Η Οικονομική Προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει να είναι το τίμημα σε ευρώ ανά καθαρό τόνο 

απορριμμάτων προς επεξεργασία στο ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου, το οποίο θα καταβάλλει ο Δήμος Ρόδου στον 

Πάροχο, σύμφωνα με στοιχεία που θα προκύπτουν από τα ζυγολόγια όπως περιγράφονται στην 

Τεχνική Μελέτη. 

Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι εντός του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού για την προβλεπόμενη ποσότητα απορριμμάτων.  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη 

βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής. 

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

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με 

την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
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προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο 

κεφάλαιο  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Οι συμμετέχουσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού (εργολάβοι), επί ποινή αποκλεισμού, 

υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής: 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 

εργαζομένων. 

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων. 

Τα ανωτέρω στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς 

τους.  

Πρέπει επίσης να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, 

των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 

κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής 

σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενoι. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς μέχρι 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 

 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 
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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» θα 

γίνει 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών ήτοι την ……..η του μηνός 

…………….. ……. και ώρα 11:00 π.μ  

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία  και 

ώρα που θα ορίσει  Ο Δήμος 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία 

και ώρα που θα ορίσει  Ο Δήμος  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Ο Δήμος  μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της παρούσης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α΄ και β΄ στάδια 

μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

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.  
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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 ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 

(ανηγμένη τιμή προσφοράς) μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, Ο Δήμος στην περίπτωση 

αυτή επιλέγει τον ανάδοχο με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική προσφορά η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

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

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

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της 

παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι ημερών (20) ημερών  

από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  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.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή 

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

των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
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Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 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.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα 

με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

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

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της 

παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 

τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 

36 του ν. 4129/2013,  

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

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 

συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

3.4  Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία [Συμβάσεις άνω των ορίων] 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η 

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την 
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κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη 

κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, 

άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής 

κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 

οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 

ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 

ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, 

η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός 

αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 

του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. 

β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από 

την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 

ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

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.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

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

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

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

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

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

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

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

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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 ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται  στο σύνολό της ή  αποδεσμεύεται  τμηματικά, κατά το ποσό 

που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η επιστροφή της  ως άνω εγγύησης  γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και 

του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Η διάρκεια της   σύμβασης  ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της ή πενήντα πέντε χιλιάδων 

οκτακοσίων (55.800) τόνων απορριμμάτων, όποιο παρέλθει νωρίτερα, με δυνατότητα παράτασης, κατ’ 

ενάσκηση του ρητώς προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης, για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους 

ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη και στα Παραρτήματα  

που τη συνοδεύουν. 

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 
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σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής 

της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 

άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 

ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.7.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους 

και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

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

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 

του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Η σύμβαση έχει δυνατότητα παράτασης, κατ’ ενάσκηση του ρητώς προβλεπόμενου δικαιώματος 

προαίρεσης, για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που περιγράφονται στην 

παρούσα διακήρυξη και στα Παραρτήματα  που τη συνοδεύουν. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. 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. 

4.6.2. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 

του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο και σύμφωνα με το 

Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσης.  

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την πιστοποίηση της έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της παρεχόμενης 

υπηρεσίας και μετά από υποβολή του Λογαριασμού και της μηνιαίας έκθεσης με τα ζυγολόγια και τη 

δειγματοληψία. Η πληρότητα και εγκυρότητα των στοιχείων της έκθεσης αυτής θα ελέγχεται από τη 

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου, η οποία θα συντάσσει σχετική 

βεβαίωση. Η βεβαίωση θα επισυνάπτεται σε κάθε εντολή πληρωμής του αναδόχου. 

Το ποσόν της πληρωμής θα αντιστοιχεί στις παρεχόμενες υπηρεσίες κάθε μήνα, ήτοι στους καθαρούς 

τόνους εισερχόμενων στο ΧΥΤΑ απορριμμάτων, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που 

συνοδεύει την παρούσα και την προσφερόμενη από τον Ανάδοχο τιμή ανά τόνο απορριμμάτων. Τον 

Ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ. 
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Οι πληρωμές θα γίνονται κάθε μήνα μετά από την έκδοση τού σχετικού εντάλματος πληρωμής. Η 

πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ (€), στο όνομα του δικαιούχου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε νόμιμη 

ασφαλιστική εισφορά και κράτηση. Σε κάθε είδους πληρωμή περιλαμβάνονται ανοιγμένα και τα εξής: 

α. Τα γενικά και ειδικά έξοδα του Αναδόχου 

β.Οι φόροι του, οι εισφορές στα κάθε είδους ταμεία και κάθε είδους προβλεπόμενες κρατήσεις 

γ. Οι επιμέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του, δηλαδή μισθοί και 

δώρα προσωπικού, επιδόματα, κάθε δαπάνη τυχόν υπερωριακή απασχόληση, έξοδα ασφαλίσεων 

προσωπικού και γενικά κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη πλην του Φ.Π.Α.  

δ. Οι αμοιβές του κάθε ειδικότητας απασχολούμενου βοηθητικού προσωπικού, καθώς επίσης και κάθε 

είδους δαπάνη δια χρήση ή προμήθεια εξοπλισμού που θα πρέπει να διαθέσει ο Ανάδοχος στα πλαίσια 

των υπηρεσιών του, είτε απασχολούνται και διατίθενται στην Υπηρεσία είτε στα γραφεία του 

Αναδόχου. 

ε. Τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α. κατά την διάρκεια της Σύμβασης βαρύνει αποκλειστικά τον Δήμο. 

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., την παροχή υπηρεσίας στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

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

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

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

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

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

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

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

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

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της ΑΕΠΠ Το ποσό αυτό παρακρατείται 

σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

 5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 

είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 

ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα 

(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για 

παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

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

από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
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Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές 

προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και 

με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

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 παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη 

παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον 

της αναθέτουσας αρχής 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  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  

Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 

Δημοτικό Συμβούλιου για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 

της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 

μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 

αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της  να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης 

ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να 

ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση 

φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε 

αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 

σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 

εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και 

εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 

στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 

απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 

σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της 

σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης 

και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από 

τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο 

για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 
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6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρία (3)  έτη   από την υπογραφή της ή πενήντα πέντε 

χιλιάδων οκτακοσίων  (55.800) τόνων απορριμμάτων, όποιο παρέλθει νωρίτερα, με δικαίωμα 

προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος  

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που 

υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που 

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να 

υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς 

να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα 

με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα. ΙΙΙ της παρούσας.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο έλεγχος όπως αναφέρεται στο  Παράρτημα. ΙΙΙ της 

παρούσας., μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 

ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 

ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή 

παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή 

του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 

των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή 

την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί 

της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, 

μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη 

λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται 

σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της 

παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

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 

ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

O προϋπολογισμός, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της διαχείρισης και λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α 

σύμφωνα με τα απαιτούμενα από τα τεύχη δημοπράτησης, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία 

κόστους: 

Προσωπικό 

Υλικό επικάλυψης 

Λειτουργία Μηχανημάτων 

Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών 

Περιβαλλοντική παρακολούθηση (Εργαστηριακές αναλύσεις κλπ) 

Ασφάλιση Έργου 

Αναλώσιμα ΜΕΣ 

Γενικά έξοδα  

Κατά τον υπολογισμό των παραπάνω στοιχείων κόστους λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα: 

Συνολική μέση ετήσια ποσότητα λειτουργίας: 18.600 τόνοι ανά έτος          

Συντελεστής συμπίεσης κατά την ταφή: 0,8 tn / m3 

Ποσοστό απαιτούμενου υλικού επικάλυψης: 15,00 % 

Λειτουργία του χώρου: Κατά τη θερινή περίοδο (1η Μάιου έως 31η Οκτωβρίου) θα λειτουργεί με 2 

βάρδιες 8ωρες από Δευτέρα έως και Κυριακή. Κατά τη χειμερινή περίοδο (1η Νοεμβρίου έως 30η 

Απριλίου) θα λειτουργεί με 2  βάρδιες 8ωρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και με 1 βάρδια 8ωρη 

το Σάββατο. Η φύλαξη του χώρου θα είναι 24ωρη. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Η ανάλυση των στοιχείων κόστους πραγματοποιήθηκε με βάση τα τεχνικά δεδομένα των 

εγκαταστάσεων. Αναλυτικότερα: 

2.1      ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Το κόστος προσωπικού αφορά στην μισθοδοσία του απαραίτητου προσωπικού για την ομαλή και 

αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων και πιο αναλυτικά:  

έναν (1) Προϊστάμενο-Επόπτη Μηχανικό 

έναν (1) Υπεύθυνο λειτουργίας ΜΕΣ – Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης,  

τρεις (3) Φύλακες – Ζυγιστές,  

δύο (2) Επιστάτες Καθαριότητας,  

τρεις (3) Χειριστές Μηχανημάτων Έργου,  

έναν (1) Τεχνίτη- Συντηρητή Η/Μ έργων 

έναν (1) Εργάτη γενικών καθηκόντων και  

έναν (1) Διοικητικό Υπάλληλο  
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2.2    ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 

Το κόστος του υλικού επικάλυψης αφορά το υλικό επικάλυψης των απορριμμάτων. 

2.3     ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Το κόστος λειτουργίας των μηχανημάτων αφορά τα καύσιμα, την απαραίτητη συντήρηση και τις 

ενδεχόμενες φθορές των μηχανημάτων, καθώς και τα τέλη κυκλοφορίας και τις ασφάλειες. 

2.4     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 

Το κόστος συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών αφορά στο κόστος συντήρησης του χώρου και των 

υποδομών και στο κόστος φθορών και αποκαταστάσεων. 

2.5  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ κλπ) 

Το κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης αφορά στις απαραίτητες ενέργειες όπως αυτές 

περιγράφονται αναλυτικά στη Σύμβαση, την ΑΕΠΟ, την Άδεια Λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου 

και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

2.6   ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ   

Η ασφάλιση του έργου είναι υποχρεωτική, βαρύνει τον Πάροχο και ισχύει καθ΄ όλη τη διάρκεια 

Σύμβασης. 

2.7     ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕΣ 

Το κόστος των αναλώσιμων (χημικών) της Μ.Ε.Σ. αφορά στην προμήθεια των κατάλληλων χημικών 

ουσιών για την αποτελεσματική της λειτουργία. 

2.8   ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  

Το κόστος γενικών εξόδων αφορά στην καθημερινή διοικητική λειτουργία των εγκαταστάσεων (όπως 

πχ αναλώσιμα γραφείου, τηλεφωνία και διαδίκτυο, νερό, εργασίες καθαριότητας κτιρίων και 

περιβάλλοντος χώρου κτλ).  

Στο κατ' αποκοπή τίμημα δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, 

του συνόλου των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ. Οι εν λόγω δαπάνες θα καλυφθούν από τον κύριο του 

έργου. 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους για το Δήμο Ρόδου  

Προϋπολογισμός Μελέτης 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Με βάση όλα όσα προαναφέρθηκαν, ο συνολικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ο οποίος 

περιλαμβάνει το κόστος διάθεσης των απορριμμάτων για την ομαλή και αποδοτική διαχείριση και 

λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα: 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

(τόνοι ή μ3) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€/τόνος ή €/μ3) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

(€) 

Διαχείριση & Λειτουργία ΧΥΤΑ για ένα (1) έτος 18.600 21,50 399.900,00 

 

Διαχείριση & Λειτουργία ΧΥΤΑ για τρία (3) έτη 55.800 21,50 1.199.700,00 

Διαχείριση & Λειτουργία ΧΥΤΑ για επιπλέον 

ένα (1) έτος (δικαίωμα προαίρεσης) 
18.600 21,50 399.900,00 

Συνολικό Κόστος   1.599.600,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τεχνική Έκθεση 

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η παροχή, με εξειδικευμένο προσωπικό του Παρόχου, της 

υπηρεσίας Διαχείρισης και Λειτουργίας του  Χ.Υ.Τ.Α Νότιας Ρόδου. Ο Διαγωνισμός θα είναι Διεθνής 

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός και η υποβολή προσφοράς θα αφορά στο σύνολο της εν λόγω 

υπηρεσίας. 

Ο Πάροχος με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες οφείλει να διενεργεί το σύνολο των αναγκαίων 

υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών για την εύρυθμη και ορθή Διαχείριση και Λειτουργία του 

Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου.  

Ως εύρυθμη και ορθή ορίζεται η Λειτουργία και Διαχείριση του ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου οι οποίες είναι 

σύμφωνες με την ΑΕΠΟ και την Άδεια Λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου και που επιπλέον 

διασφαλίζουν τη συνεχή και ομαλή λειτουργία όλων των επιμέρους εγκαταστάσεων του έργου χωρίς 

διακοπή ή μείωση της απόδοσης οποιουδήποτε τμήματος της εγκατάστασης, των μηχανημάτων, του 

εξοπλισμού και των συστατικών μερών του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 

Στο Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου θα γίνονται δεκτά τα απορρίμματα των Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Λινδίων και 

Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου καθώς της Νήσου Χάλκης  που πληρούν τις προδιαγραφές αποβλήτων 

αποδεκτών στις συγκεκριμένες κατηγορίες Χ.Υ.Τ.Α. Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να δεχτεί και 

απορρίμματα που προέρχονται από άλλα Δ.Ε. του Δήμου Ρόδου, εκτός των ως άνω αναφερόμενων, 

εφόσον οι φορείς έχουν λάβει σχετική έγκριση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 

Δήμου Ρόδου, την οποία και θα προσκομίζουν στον Πάροχο. Ο Πάροχος είναι, επίσης, υποχρεωμένος 

να δεχτεί απορρίμματα που προέρχονται από άλλους φορείς, εφόσον αυτοί προσκομίζουν στον Πάροχο 

διπλότυπο Απόδειξης Πληρωμής στο Δήμο Ρόδου και εφόσον τα στοιχεία πληρωμής συμφωνούν με το 

επιτόπου ζυγολόγιο. 

Ο Πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση του ελέγχου όλων των εισερχόμενων 

αποβλήτων, όπως αυτή ορίζεται από την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και σύμφωνα με τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές. Σε περίπτωση που ο Πάροχος εντοπίσει απόβλητα των οποίων η διάθεση δεν 

επιτρέπεται στον Χ.Υ.Τ.Α. θα πρέπει να μην επιτρέψει την είσοδό τους στο χώρο διάθεσης, από όποιον 

φορέα και αν προέρχονται αυτά, να ειδοποιήσει άμεσα τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

του Δήμου Ρόδου και το περιστατικό να σημειωθεί στο Βιβλίο Συμβάντων το οποίο θα τηρείται στον 

Χ.Υ.Τ.Α. 

Ο Πάροχος οφείλει να επιτρέπει και να διευκολύνει οποιοδήποτε έλεγχο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, με ή δίχως προειδοποίηση, και να παρέχει σε εύλογο χρονικό διάστημα όλα τα στοιχεία, 

έγγραφα, εκθέσεις και αρχεία που ζητούνται. 

Ο Πάροχος οφείλει να αποστέλλει με αλληλογραφία και σε ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου όλα τα έγγραφα, αρχεία και εκθέσεις που ρητώς 

αναφέρονται στην παρούσα και ακριβώς στο χρονικό διάστημα που ορίζεται. 

Σε περίπτωση που χρειαστούν συμπληρωματικά έργα στον Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου ή άλλες αναγκαίες 

εργασίες, όπως κρίνει η αναθέτουσα αρχή, ο Πάροχος οφείλει να διευκολύνει την εκτέλεση των 

εργασιών. 

Τεχνικές  Προδιαγραφές 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ Ν. ΡΟΔΟΥ  

1.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ       

1.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ       

1.3 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

1.4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

2.    ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ  
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4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.       

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ  

5.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ  

6. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ  

6.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ.Ε.Σ.  

6.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣ  

6.3 ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ  

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ Χ.Υ.Τ.Α.  

8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ  

 

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ Ν. ΡΟΔΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει στα αρχεία του πλήρη καταγραφή των εργασιών που 

λαμβάνουν χώρα κατά τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και ένα λεπτομερή οδηγό εκτέλεσής τους. Το 

σχέδιο των εκτελούμενων εργασιών θα αποτελεί έναν οδηγό για τις δραστηριότητες του προσωπικού 

και θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κάθε στιγμή στο αρχείο του Χ.Υ.Τ.Α.  

Οι εργασίες για την οργάνωση και τη καθημερινή λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. περιλαμβάνουν κατ’ 

ελάχιστο και συνοπτικά τα εξής: 

1.   Έλεγχο εισερχόμενων φορτίων 

2.   Ζύγιση απορριμματοφόρων και ενημέρωση της βάσης δεδομένων ζύγισης 

3.   Δειγματοληψία απορριμμάτων 

4.   Όδευση απορριμματοφόρων 

5.   Εργασίες υγειονομικής ταφής: 

Εκκένωση απορριμματοφόρων 

Διαμόρφωση κυψελών / ταμπανιών 

Συμπίεση των αποτιθέμενων απορριμμάτων 

Κάλυψη του ημερήσιου απορριμματικού μετώπου 

Ενδιάμεση κάλυψη του απορριμματικού ανάγλυφου 

6. Λειτουργία ΜΕΣ 

Η φύλαξη και ασφάλεια των χώρων στο σύνολό τους και των εγκαταστάσεων είναι ευθύνη του 

Παρόχου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. 

Παρακάτω, περιγράφονται τα ελάχιστα που θα πρέπει να τηρούνται για τις βασικότερες από τις 

εκτελούμενες εργασίες. 

1.1.1  Έλεγχος εισερχομένων φορτίων 

Ο γενικός έλεγχος και οι δοκιμές των αποβλήτων πρέπει να βασίζονται στην εξής ιεράρχηση τριών 

επιπέδων: 

Επίπεδο1: Βασικός χαρακτηρισμός, δηλαδή ενδελεχής προσδιορισμός, με τυποποιημένες μεθόδους 

ανάλυσης και δοκιμασίας, της συμπεριφοράς, της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης αποπλυντικής 

συμπεριφοράς ή/και των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των αποβλήτων. 

Επίπεδο 2: Έλεγχος συμμόρφωσης, δηλαδή, περιοδική δοκιμή με απλούστερες τυποποιημένες 

μεθόδους ανάλυσης και δοκιμασίας, της συμπεριφοράς για τον προσδιορισμό του κατά πόσον τα 

συγκεκριμένα απόβλητα πληρούν τους όρους της άδειας ή/και τα ειδικότερα κριτήρια αναφοράς. Η 
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δοκιμή αφορά κυρίως τις κυριότερες μεταβλητές και φαινόμενα συμπεριφοράς που εντοπίζονται με το 

βασικό χαρακτηρισμό. 

Επίπεδο 3: Επιτόπια επαλήθευση, δηλαδή εξακρίβωση, με ταχεία μέθοδο ότι τα απόβλητα είναι τα ίδια 

με εκείνα που υποβλήθηκαν στη δοκιμή συμμόρφωσης και που περιγράφονται στα συνοδευτικά 

έγγραφα. Η επιτόπια επαλήθευση μπορεί να συνίσταται απλώς σε οπτική εξέταση ενός φορτίου 

αποβλήτων πριν και μετά την εκφόρτωση τους στον χώρο ταφής. 

Κάθε τύπος αποβλήτων πρέπει να υφίσταται χαρακτηρισμό επιπέδου 1 και να πληροί τα κατάλληλα 

κριτήρια προκειμένου να περιληφθεί σε κατάλογο αναφοράς. Για να παραμείνει σε ειδικό κατάλογο 

χώρου ταφής, ο συγκεκριμένος τύπος αποβλήτων πρέπει να υποβάλλεται τακτικά (ετησίως) σε δοκιμή 

επιπέδου 2 και να πληροί τα κατάλληλα κριτήρια. Κάθε φορτίο αποβλήτων που φθάνει στην είσοδο 

του χώρου ταφής πρέπει να υποβάλλεται σε επαλήθευση επιπέδου 3. 

Ορισμένοι τύποι αποβλήτων είναι δυνατόν να εξαιρούνται προσωρινά ή οριστικά από τις δοκιμές 

επιπέδου 1, είτε διότι δεν είναι πρακτικώς εφικτή η διενέργειά τους είτε διότι δεν υπάρχουν διαδικασίες 

δοκιμής και κριτήρια αποδοχής, κατάλληλα για την περίπτωση, είτε διότι εφαρμόζεται άλλη 

υπερισχύουσα νομοθεσία. 

Γενικότερα για τα απόβλητα που γίνονται αποδεκτά στο Χ.Υ.Τ.Α. ισχύουν η ΚΥΑ 29407/02, η οδηγία  

2003/03/ΕΚ  και  οι  διατάξεις  της  ΚΥΑ  50910/03.  Εξαιρούνται  τα  εν  δυνάμει επικίνδυνα 

απόβλητα και όσα περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της παραπάνω ΚΥΑ. 

 

1.1.2 Ζύγιση και ενημέρωση αρχείων Γεφυροπλάστιγγας 

Μετά την είσοδο των απορριμματοφόρων και τον έλεγχο των εισερχόμενων φορτίων, τα οχήματα θα 

ζυγίζονται άνευ συνοδηγών απορριμματοφόρων στη γεφυροπλάστιγγα και θα εκτελούνται οι 

ακόλουθες εργασίες: 

1.Ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Η/Υ της γεφυροπλάστιγγας από τον φύλακα με 

πληκτρολόγηση: 

Του αύξοντος αριθμού ζύγισης 

Του αριθμού κυκλοφορίας του φορτηγού 

Της ημερομηνίας 

Της ώρας 

Των ονομάτων οδηγού και συνοδηγών 

Της προέλευσης του φορτίου (ακριβή σημεία αποκομιδής) για τα απορρίμματα που προέρχονται από τα 

Δ.Ε. Λινδίων, Νότιας Ρόδου, Αρχαγγέλου και Νήσου Χάλκης, του γράμματος «Ι» για τα απορρίμματα 

από ιδιωτικό φορέα και των γραμμάτων «ΑΔΕ» για τα απορρίμματα από άλλα Δ.Ε. του Δήμου Ρόδου. 

Του είδους του φορτίου (ποιοτικός χαρακτηρισμός) 

Του καθαρού βάρους οχήματος 

Το λογισμικό του Η/Υ θα παίρνει από τη γεφυροπλάστιγγα το μικτό βάρος και θα υπολογίζει το 

καθαρό βάρος εισερχόμενων απορριμμάτων. 

2.Έλεγχος διπλότυπης απόδειξης πληρωμής στο Δήμο για τα απορρίμματα ιδιωτικού φορέα και 

εξακρίβωση αληθών στοιχείων (συμφωνία μεταξύ ποσότητας απορριμμάτων στην απόδειξη και στη 

γεφυροπλάστιγγα). 

3.Έλεγχος έγκρισης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου για τα 

απορρίμματα άλλων Δ.Ε. του Δήμου Ρόδου.  

4.Εκτύπωση δελτίου εισόδου με τα παραπάνω στοιχεία 

Εάν τα στοιχεία του απορριμματοφόρου δεν είναι καταχωρημένα στη βάση δεδομένων του Χ.Υ.Τ.Α., 

τότε πριν την έξοδο θα πραγματοποιείται ζύγιση του οχήματος για την εξακρίβωση της σωστής 

καταγραφής του βάρους του στον Η/Υ.  
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5.Έξοδος οχήματος. Εφόσον όλα τα στοιχεία είναι σωστά και έχουν καταγραφεί, θα επιτρέπεται η 

έξοδος του οχήματος από το χώρο.  

Ο Φύλακας έχει την υποχρέωση να μην επιτρέψει την έξοδο του οχήματος σε περίπτωση μη τήρησης 

των προβλεπόμενων διαδικασιών ή μη επίλυσης διαφωνίας ως προς τα καταχωρημένα στοιχεία. 

Οι παραπάνω εργασίες και καταγραφές θα πρέπει να υποστηρίζονται από τα συστήματα ζύγισης του 

ΧΥΤΑ με ευθύνη του Παρόχου. Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου θα 

έχει στην κατοχή της το κλειδάριθμο του λογισμικού του Η/Υ ώστε να διασφαλίζεται η μη 

διαβλητότητα των στοιχείων.  

Όλο το σύστημα ζύγισης (γεφυροπλάστιγγα και Η/Υ) θα διακριβώνεται από τη Διεύθυνση 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου όποτε κρίνεται απαραίτητο, οι υπηρεσίες του 

οποίου διατηρούν κάθε δικαίωμα ελέγχου και υποδείξεων. 

 

1.1.3 Δειγματοληψία 

Η δειγματοληψία των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται με τυχαία επιλογή οχήματος ανά 5 ημέρες, 

μετά τη ζύγιση,  σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που βρίσκεται εντός του  Χ.Υ.Τ.Α. 

Ο Πάροχος θα πρέπει να διαθέτει κατά τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. πρόγραμμα και σχέδιο οδηγιών για 

την  εκτέλεση των δειγματοληψιών, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για τις ποιοτικές 

και ποσοτικές αναλύσεις απορριμμάτων αστικού τύπου και την ΑΕΠΟ του έργου. Τα στοιχεία από τις 

6 δειγματοληψίες ανά μήνα θα συνιστούν την αντίστοιχη απαιτούμενη μηνιαία έκθεση. 

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στα σοβαρά προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν όσον 

αφορά την αντιπροσωπευτικότατα και τις τεχνικές, λόγω ανομοιογένειας πολλών αποβλήτων. 

Ο Πάροχος υποχρεούται να συνδράμει σε τυχόν προγράμματα ανάλυσης της ποσότητας και σύστασης 

των αποβλήτων που θα συμμετάσχει ο Δήμος. 

 

1.1.4  Εργασίες Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ορθολογική διαχείριση των χώρων υγειονομικής ταφής 

απορριμμάτων είναι: 

1.Η γνώση της ποσότητας, της ποιότητας και των λοιπών χαρακτηριστικών των αποδεκτών 

αποβλήτων. 

2.Η πρόβλεψη της διαχρονικής εξέλιξης πλήρωσης του χώρου. 

Για τον λόγο αυτό, ο Πάροχος θα πρέπει να διαθέτει κατά τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. συγκεκριμένο 

σχέδιο για την ανάπτυξη του χώρου ταφής, δηλαδή τον τρόπο που θα γίνει η πλήρωση του χώρου με τα 

διατιθέμενα απορρίμματα. Στόχος του σχεδίου θα είναι η μεγιστοποίηση της χωρητικότητας των 

κυττάρου ταφής. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 114218/1997 και το σχέδιο διαμόρφωσης των μελετώμενων χώρων, 

κατά την ανάπτυξη του χώρου θα πρέπει να τηρούνται τα εξής: 

Η διαμόρφωση της βάσης και των πρανών του ανάντη τμήματος θα γίνεται με τρόπο, ώστε τα όμβρια 

που αυτό συλλέγει κατά το μεγαλύτερο μέρος να εκτρέπονται περιφερειακά του διαμορφωμένου 

κατάντη απορριμμάτων ανάγλυφου. 

Η εκφόρτωση των απορριμμάτων θα γίνεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο διαμορφωμένο μέτωπο 

εργασίας, τα μηχανήματα θα προωθούν τα απορρίμματα προς το πρανές και κατόπιν θα τα 

επικαλύπτουν με κατάλληλο υλικό. Το υλικό των επικαλύψεων θα έχει συντελεστή διαπερατότητας της 

τάξεως του k=1,0x10‐ 5‐ 1,0x10‐ 7m/sec έτσι ώστε αφενός να αποστραγγίζεται επιφανειακά μεγάλη 

ποσότητα ομβρίων, με κατάλληλες κλίσεις της επιφάνειας αφετέρου να επιτρέπεται η αργή κατείσδυση 

των στραγγισμάτων από στρώση σε στρώση αντί αυτά να οδηγούνται εκτός του όγκου των 

απορριμμάτων. 

Το υλικό επικάλυψης των ταμπανιών, στην περίπτωση και το βαθμό που είναι κατάλληλο χώμα, πρέπει 

να έχει πάχος τουλάχιστον 0,20μ. και όχι πάνω από 0,40μ μετά τη συμπίεση στη στέψη του, 0,60μ στα 

μετωπικά πρανή και 1,00μ. στα πλευρικά και μόνιμα ορατά πρανή. Το υλικό επικάλυψης δεν πρέπει να 
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περιλαμβάνει τεμάχια βράχου διαμέτρου μεγαλύτερης από 15 cm. Το ποσοστό του υλικού επικάλυψης 

θα πρέπει να είναι αντίστοιχο με το αναφερόμενο στην ΑΕΠΟ και την Άδεια Λειτουργίας του 

Χ.Υ.Τ.Α.. 

Η επικάλυψη πρέπει να γίνεται καθημερινά και να ολοκληρώνεται πριν το πέρας της τελευταίας 

βάρδιας.   

Το υλικό επικάλυψης στο μετωπικό πρανές του ημερήσιου κυττάρου θα πρέπει το πρωί της επομένης 

ημέρας και πριν την έναρξη απόθεσης να αφαιρείται.   

Το υλικό επικάλυψης των διαστρωμένων απορριμμάτων θα είναι αποθηκευμένο κοντά στο μέτωπο 

εργασιών ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εξασφάλιση του (π.χ. σε περιόδους 

παγωνιάς) και να αντιμετωπίζονται έκτακτα περιστατικά (άμεση επιχωμάτωση εστίας φωτιάς). 

Το μήκος και το πλάτος της επιφάνειας απόθεσης ποικίλει ανάλογα το πλάτος της διαμορφωμένης 

λεκάνης απόθεσης. Μία σειρά από εβδομαδιαία κύτταρα στο ίδιο επίπεδο, σε όλο το διατιθέμενο 

πλάτος και μήκος του χώρου της λεκάνης απόθεσης δημιουργούν τα επονομαζόμενα ταμπάνια. Όταν 

ολοκληρώσει το 1ο ταμπάνι, θα επιστρέψει στην αρχή για να αποθέσει το δεύτερο ταμπάνι και να 

ακολουθήσει την ίδια μεθοδολογία. 

Το πλάτος τους ενδεικτικά δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 25μ και το ύψος τους τα 2,5μ μαζί με το υλικό 

επικάλυψης. Ειδικότερα για το πλάτος (μήκος του μετώπου εργασίας), στο οποίο γίνονται οι εργασίες 

απόθεσης, πρέπει να περιορίζεται τόσο ώστε να είναι τεχνικά δυνατή η κίνηση και η εκφόρτωση των 

απορριμματοφόρων σε ώρες αιχμής. 

Σε κάθε στρώση η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μέσω του εσωτερικού δρομολογίου το οποίο 

διαμορφώνεται με κατάλληλα υλικά που προέρχονται από τις εκσκαφές του χώρου ή ενδεχομένως 

μεταφέρονται στο Χ.Υ.Τ.Α. από άλλες θέσεις και το οποίο συντηρείται συστηματικά. Για την αποφυγή 

δημιουργίας σκόνης, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, πρέπει να γίνεται κατάβρεγμα του 

εσωτερικού δρομολογίου κίνησης των σχημάτων και του μετώπου εργασιών. 

Σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, η νέα επιφάνεια θα αποτελέσει το  καινούργιο επίπεδο επάνω 

στο οποίο θα γίνει η εκφόρτωση νέο‐ προσκομιζομένων απορριμμάτων, για να επαναληφθεί η 

διαδικασία για τη δημιουργία της επόμενης στρώσης. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται έως ότου 

επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος και άρα ο απαιτούμενος όγκος ταφής. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. είναι να μην υπάρχουν κοιλώματα 

στην επιφάνειά τους όπου θα λιμνάζουν τα επιφανειακά νερά, αλλά αντίθετα να εξασφαλίζεται πάντα 

μία μικρή κλίση ώστε αυτά να συλλέγονται στις περιμετρικές τάφρους αποστράγγισης και να 

απομακρύνονται. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται μικρότερη παραγωγή στραγγισμάτων. 

Η κλίση του μετώπου εργασίας πρέπει να είναι μικρή και να μην υπερβαίνει το 1/3. Κατά τη 

διάστρωση της κάθε στρώσης, ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την δημιουργία μικρής 

κλίσης με αντίθετη φορά προς το μέτωπο εργασιών. Έτσι τα  επιφανειακά και βρόχινα νερά δεν θα 

διέρχονται μέσα στο μέτωπο εργασιών ‐  απόπλυσή τους από τα απορρίμματα ‐  αλλά θα οδεύουν 

περιφερειακά προς την περιμετρική τάφρο, εκτός του χώρου απόθεσή τους. 

Το δημιουργούμενο κατάντη πρανές εκάστου ταμπανιού και η αντίστοιχη στέψη του έως τον πόδα του 

πρανούς του υπερκείμενου ταμπανιού καλύπτεται εντός το πολύ 24ώρου με υλικό επικάλυψης το οποίο 

ειδικά για αυτή την επιφάνεια πρέπει να έχει  διαπερατότητα k≤1,0x10‐ 8m/sec σε χώμα συμπιεσμένου 

πάχους 15‐ 20cm, ή ισοδύναμο. 

Η εγκάρσια ρύση της επιφάνειας του κάθε ταμπανιού θα πρέπει να δίνεται προς τα ανάντη (δηλ. προς 

το ύψωμα) έτσι ώστε : 

Τα νερά της βροχής να μην κυλούν προς το μετωπικό πρανές του ταμπανιού και να μην εισδύουν στα 

απορρίμματα, αλλά να οδεύουν περιφερειακά εκτός του χώρου απόθεσης. 

Όταν το ταμπάνι πάρει τις πιο σημαντικές καθιζήσεις (περίπου σε μισό μήνα), η επιφάνειά του να 

παραμένει περίπου οριζόντια, με μικρή ρύση προς τα ανάντη. 

Το τελικό ανάγλυφο θα διαμορφωθεί έτσι ώστε το σχήμα του να είναι αυτό του λόφου έτσι ώστε να 

τηρούνται οι ακόλουθες συνθήκες ‐  περιορισμοί: Η κλίση των μόνιμων πρανών, εκτός αυτών που 

χαρακτηρίζονται προσωρινά και πάνω στα οποία θα ακουμπήσουν οι επόμενες φάσεις ή «κυψέλες», 

δεν θα υπερβαίνει το 3:1 (β:υ). Με την κλίση αυτή : 
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α. Επιτυγχάνεται ικανοποιητική σταθερότητα των πρανών και αποφεύγεται ο κίνδυνος αστοχίας τους. 

β.  Αποφεύγονται οι διαβρώσεις των πρανών λόγω των συχνών βροχοπτώσεων. 

γ.  Διευκολύνεται η κίνηση των στραγγισμάτων προς τον πυθμένα του Χ.Υ.Τ.Α. και αποφεύγεται 

η επιφανειακή διαρροή τους. 

δ.  Δημιουργείται πρόσφορο έδαφος  για  μελλοντικές  φυτεύσεις  και  για  τη  συντήρησή τους. 

ε.  Δημιουργείται ένα αισθητικά αποδεκτό νέο ανάγλυφο, που μπορεί να προσαρμοστεί στη γύρω 

περιοχή και δε δημιουργεί αισθητική όχληση. 

Είναι αποδεκτό να γίνει χρήση και άλλων υλικών για την επικάλυψη των Χ.Υ.Τ.Α. (ημερήσια και 

προσωρινή) αρκεί να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της κάλυψης και να τεκμηριώνεται 

τουλάχιστον η ισοδυναμία της με τα συμβατικά εδαφικά υλικά. 

Ο Πάροχος θα πρέπει να εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την επάρκεια του υλικού επικάλυψης για 

αρκετό χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει κατά τη λειτουργία του έργου, να έχει 

συγκεκριμένο σχέδιο στο οποίο θα καταγράφονται οι ανάγκες του σε υλικό επικάλυψης και το 

πρόγραμμα προμήθειας αυτού 

Εκτός και συμπληρωματικά των ως άνω, ο Πάροχος οφείλει να ακολουθεί τα προβλεπόμενα από την 

ΑΕΠΟ και την Άδεια Λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το πρόγραμμα λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. αφορά στη διαχρονική διάθεση προσωπικού, του εξοπλισμού 

και των μηχανημάτων για την ομαλή λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και την απρόσκοπτη παραλαβή των 

απορριμμάτων, σύμφωνα με το  γενικότερο σχέδιο εκτελούμενων εργασιών στο Χ.Υ.Τ.Α.. Σύμφωνα με  

τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 114218/97, ένα πρόγραμμα λειτουργίας θα πρέπει να κλιμακώνεται και να 

εξειδικεύεται σε επίπεδα.  

Αναλυτικότερα: 

1.  Ημερήσιο πρόγραμμα 

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ωριαίοι  ρυθμοί  προσέλευσης των απορριμματοφόρων, με 

αντικειμενικό σκοπό την ορθή και εύρυθμη απορρόφηση των φορτίων τους και την ορθή διαχείριση 

και λειτουργία όλου του χώρου. Κύριο συστατικό του είναι το ωράριο εργασίας του προσωπικού, σε 

βάρδιες εργασίας. 

2.  Εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

Θα λαμβάνεται υπόψη η διακύμανση του φορτίου μέσα στις ημέρες της εβδομάδας. Θα εκφράζεται με: 

Την κατανομή των ρεπό των εργαζομένων. 

Τη διαθεσιμότητα των εν λειτουργία μηχανημάτων σε σχέση με τη συντήρησή τους και την άμεση 

αντικατάστασή τους σε περίπτωση που απαιτείται να μη λειτουργήσουν λόγω συντήρησης. 

Την ανάληψη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (εκκένωση δεξαμενών ‐  στραγγισμάτων, αγωγοί 

εκτόνωσης, εσωτερική οδοποιία, ομαλοποίηση στρώσης). 

3.   Ανά τρίμηνο πρόγραμμα (ή ανά εξάμηνο) 

Θα προβλέπεται η διαθεσιμότητα προσωπικού και μηχανημάτων για κάθε περίοδο με βάση τις 

ιδιομορφίες της π.χ. το καλοκαίρι θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε εργασίες όπως διαβροχή 

και πότισμα και στη διαθεσιμότητα των αντίστοιχων μηχανημάτων. 

4.   Ετήσιο πρόγραμμα 

Θα προβλέπεται η διαθεσιμότητα του προσωπικού και μηχανημάτων, καθώς και η λειτουργικότητα των 

έργων υποδομής κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. 

Το ωράριο λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. και οι απαιτούμενες βάρδιες θα καθοριστούν από τον Πάροχο 

βάσει του προτεινόμενου προγράμματος λειτουργίας, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα Γενικά 

Δεδομένα του Αναλυτικού Προϋπολογισμού της παρούσας και να έχουν την έγκριση της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου. Για τον καθορισμό του προγράμματος θα πρέπει 
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να ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες συνθήκες λειτουργίας, π.χ. ώρες προσέλευσης απορριμματοφόρων 

κτλ. 

Η φύλαξη του χώρου θα πρέπει να είναι 24ωρη. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ανάλογα με τις εκτελούμενες εργασίες και τις ανάγκες του Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου, ο Πάροχος μπορεί να 

κάνει χρήση των υφιστάμενων μηχανημάτων έργου που του παρέχονται, όπως περιγράφονται στην 

παρούσα, ή άλλων αντίστοιχων ή επιπλέον μηχανημάτων, πάντα μετά από σχετική ενημέρωση και 

έγκριση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και ο εξοπλισμός να εξασφαλίζουν 

την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών για την παροχή της υπηρεσίας όπως προβλέπεται από 

τη Σύμβαση και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Τευχών Δημοπράτησης, της ΑΕΠΟ και της Άδειας 

Λειτουργίας του Έργου καθώς και του υφιστάμενου Νομοθετικού Πλαισίου. 

Ο υφιστάμενος εξοπλισμός και όλες οι εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου θα είναι επίσης στη 

διάθεση του Παρόχου ώστε αυτός να εκτελέσει τις απαιτούμενες υπηρεσίες. 

 Ο Πάροχος θα παραλάβει τα υφιστάμενα στο χώρο μηχανήματα καθώς και τον εξοπλισμό και όλες τις 

εγκαταστάσεις από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου, αφού συνταχθεί 

σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής. Αυτό θα περιλαμβάνει προφανώς και όλα τα υπόλοιπα 

υλικά και υποδομές που θα παραλάβει ο Πάροχος.  

Ο Πάροχος υποχρεούται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει κάθε μηχάνημα έργου, μονάδα 

εξοπλισμού ή εγκατάσταση τεθεί εκτός λειτουργίας, με δικά του έξοδα και ευθύνη. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το προς απασχόληση στο Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδο που κατ’ ελάχιστον απαιτείται για την ορθή 

Διαχείριση και Λειτουργία του χώρου είναι ως εξής: 

Α)Ένας Προϊστάμενος Μηχανικός 

Είναι ο κύριος υπεύθυνος όλου του έργου, συντονίζει και επιβλέπει όλες τις εργασίες και το 

προσωπικό, ενημερώνει τα αρχεία ενώ παράλληλα κάνει όλες τις απαραίτητες συνεννοήσεις με τις 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Πρέπει να είναι Μηχανικός με γνώση τεχνικών έργων και έργων προστασίας 

περιβάλλοντος ειδικότερα  

Β) Ένας Υπεύθυνος Λειτουργίας ΜΕΣ – Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 

Είναι ο υπεύθυνος της επίβλεψης της λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων του 

Χ.Υ.Τ.Α. καθώς και της Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και θα πρέπει να είναι Χημικός 

Μηχανικός που αποδεδειγμένα θα έχει επιστημονική ενασχόληση με το αντικείμενο όσο και 

προϋπηρεσία σε ίδια ή ίδιου αντικειμένου θέση. 

Γ) Τρείς Φύλακες - Ζυγιστές 

Ο εργαζόμενος σε αυτή τη θέση έχει την ευθύνη για την φύλαξη της εισόδου και γενικότερα του έργου. 

Εργάζεται για την προστασία του χώρου από την είσοδο μη εξουσιοδοτημένων ατόμων, ανεπιθύμητων 

εισβολέων και  μη εγκεκριμένων απορριμματικών φορτίων. Ο φύλακας θα εκτελεί και χρέη ελεγκτή – 

ζυγιστή των εισερχόμενων φορτίων και θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των εισερχόμενων, τη 

ζύγιση των απορριμματοφόρων, την εκτέλεση δειγματοληψιών και την ενημέρωση των βάσεων 

δεδομένων και των αρχείων, όπως περιγράφονται. Θα πρέπει να είναι ειδικευμένος και καταρτισμένος 

για όλες τις παραπάνω εργασίες. Αποτελεί υποχρέωση του Παρόχου η 24ωρη φύλαξη του Χ.Υ.Τ.Α.. 

Δ) Δύο Επιστάτες Καθαριότητας - Κουμανταδόροι 

Ο εργαζόμενος σε αυτή τη θέση εργάζεται στο χώρο διάθεσης των απορριμμάτων για το συντονισμό 

των εργασιών εκφόρτωσης, ταφής και αναχώρησης των απορριμματοφόρων. Είναι υπεύθυνος για την 

καθοδήγηση των απορριμματοφόρων στο κατάλληλο σημείο εκφόρτωσης και το συντονισμό. 

Ε) Τρείς Χειριστές Μηχανημάτων Έργου 

Ο χειριστής μηχανήματος έργου εργάζεται στο χώρο διάθεσης των απορριμμάτων και είναι υπεύθυνος 

για τον χειρισμό των μηχανημάτων και την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται με αυτά. Θα 
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πρέπει να έχει κατάλληλη Άδεια Εργοδηγού-Χειριστή Μηχανήματος Έργου για το αντίστοιχο 

μηχάνημα που χειρίζεται, επικυρωμένη και σύμφωνη με την υπάρχουσα νομοθεσία. 

Ζ) Ένας Τεχνίτης- Συντηρητής Η/Μ έργων 

Ο τεχνίτης-συντηρητής Η/Μ έργων είναι υπεύθυνος για την προληπτική και έκτακτη συντήρηση του 

Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης. Θα πρέπει να έχει κατάλληλη ειδίκευση ηλεκτρολόγου ή 

υδραυλικού και σχετική εμπειρία σε παρόμοιες εγκαταστάσεις. 

Η) Ένας Εργάτης Γενικών Καθηκόντων 

Έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και καθαριότητα του χώρου και όποιες άλλες εργασίες απαιτούνται. 

Θ) Ένας Διοικητικός Υπάλληλος 

Ο διοικητικός υπάλληλος ασχολείται με τη διοικητική υποστήριξη του Χ.Υ.Τ.Α., την καταχώρηση και 

αρχειοθέτηση όλων των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, στοιχείων και εκθέσεων και την 

τήρηση του πρωτοκόλλου, του ημερολογίου και των λοιπών βιβλίων.  

Ο Πάροχος θα πρέπει να διαθέτει μία πλήρη εικόνα του απαιτούμενου προσωπικού και μία  αναλυτική 

καταγραφή των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του. Το καθηκοντολόγιο περιλαμβάνεται, ως ειδική 

παράγραφος, στο κανονισμό λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α.. Στην προσφορά του ο Πάροχος πρέπει να 

περιγράφει το απαιτούμενο προσωπικό το οποίο θα  απασχοληθεί αποκλειστικά  στο  Χ.Υ.Τ.Α., με όλα 

τα απαιτούμενα από τη Σύμβαση ή και συμπληρωματικά στοιχεία. 

 

2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Απαραίτητη είναι η ύπαρξη σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών στο Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου, το 

οποίο θα περιλαμβάνει ενέργειες αντιμετώπισης των παρακάτω πιθανών εκτάκτων περιστατικών: 

1.   Προσέλευση μεγάλης ποσότητας απορριμμάτων 

2.   Έλλειψη υλικού επικάλυψης 

3.   Πυρκαγιά στο Χ.Υ.Τ.Α. 

4.   Συνεχής βροχόπτωση 

5.   Αστοχία Μηχανήματος Έργου 

6. Αστοχία ζυγοπλάστιγγας ή/και συστήματος Η/Υ καταγραφής εισερχομένων φορτίων. 

7.   Έξωθεν παρεμβάσεις αναρμοδίων 

8.   Εντοπισμός διαρροής στραγγισμάτων 

9.   Εντοπισμός διαφυγής βιοαερίου 

Το σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: 

την ονομασία του πιθανού περιστατικού και την περιγραφή του, 

την αιτιολόγηση της εμφάνισης του, 

τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει και 

τον τρόπο αντιμετώπισής του. 

 

3.   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου θα περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων που 

ρυθμίζουν: 

1.  Τις σχέσεις των εργαζομένων του Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου μεταξύ τους, προς τη Διεύθυνση 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου και προς τους χρήστες του Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου. 

2.   Τις υποχρεώσεις των τρίτων προς τo Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου. 

3.   Μερικούς ειδικούς όρους και ρυθμίσεις (ειδικές διατάξεις). 
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4.   Τη διαδικασία ασφάλειας και φύλαξης του Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου. 

5.  Ζητήματα ασφάλειας ατομικής προστασίας εργαζομένων και χρηστών του Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου. 

6.   Ζητήματα περιοδικού χαρακτήρα σε προσάρτημα. 

Ο κανονισμός λειτουργίας θα πρέπει να εγκριθεί από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

του  Δήμου Ρόδου, να διατηρείται στο αρχείο του Χ.Υ.Τ.Α. και να αναθεωρείται τακτικά ανάλογα με 

τις απαιτήσεις της λειτουργίας. 

Οι κανονισμοί που θα προταθούν, θα πρέπει να κινούνται προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις. 

3.1 Υποχρεώσεις των χρηστών του Χ.Υ.Τ.Α. 

Οι κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις των χρηστών του Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου θα αφορούν στα εξής: 

Προσέλευση στο χώρο. 

Προσκόμιση απορριμμάτων. 

Απόφανση προς τα αρμόδια όργανα της μονάδας. 

Συμμόρφωση με υποδείξεις των επιτόπου κανονισμών-οργάνων-εργαζομένων. 

Εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών τους. 

Συμμόρφωση με όλες τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της μονάδας. 

3.2 Υποχρεώσεις των επισκεπτών του Χ.Υ.Τ.Α. 

Οι κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις των επισκεπτών του Χ.Υ.Τ.Α. θα αφορούν στα εξής: 

Πριν από κάθε επίσκεψη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ανάλογη άδεια επίσκεψης στο χώρο από τη 

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου και σε συνεννόηση πάντα με τον 

Επόπτη του Χ.Υ.Τ.Α.. 

Θα προσέρχονται στο πλαίσιο του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας της μονάδας. 

Θα απευθύνονται προς το αρμόδιο όργανο του Χ.Υ.Τ.Α. και θα το ενημερώνουν για τη νομιμότητα της 

επίσκεψής τους και το αντικείμενό της. 

Θα συνοδεύονται από το αρμόδιο όργανο του Χ.Υ.Τ.Α.. 

Θα συμμορφώνονται με το καθεστώς των μέτρων ατομικής ασφάλειας. 

Θα συμμορφώνονται με τις ειδικές διατάξεις. 

Θα κοινοποιούν τα συμπεράσματα της επίσκεψής τους. 

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης είναι αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, δεν απαιτείται αδειοδότηση για την 

επίσκεψή του.  

3.3  Ειδικές διατάξεις 

Οι ειδικές διατάξεις είναι συνήθως απαγορευτικού ή αποτρεπτικού χαρακτήρα και αφορούν κυρίως: 

1.  Στην απαγόρευση παρουσίας αναρμοδίων προσώπων στη μονάδα ή διέλευσή τους από αυτήν. 

2.  Στην απαγόρευση διαλογής υλικών που απορρίπτονται στο χώρο διάθεσης καθώς και εξαγωγής 

απομάκρυνσής τους από αυτόν. 

3. Στην καθιέρωση ειδικής διαδικασίας και τυπικού για την καταστροφή υλικών με εμπορική αξία που 

προσκομίζονται στον Χ.Υ.Τ.Α.. 

4.  Στη θέσπιση διοικητικών και αστικών κυρώσεων κατά των παραβατών των ειδικών διατάξεων και 

των άλλων όρων του κανονισμού λειτουργίας. 

3.4 Μέτρα ασφάλειας και φύλαξης χωρών 

Τα μέτρα ασφάλειας και φύλαξης του Χ.Υ.Τ.Α. αφορούν κυρίως στην προστασία του έναντι κλοπής, 

βανδαλισμού, πυρκαγιάς. Την ευθύνη γι’ αυτά έχει ο Πάροχος του έργου. Βλάβες στο Χ.Υ.Τ.Α. λόγω 

ακραίων καιρικών φαινομένων βαρύνουν τον Πάροχο μόνο εάν προκύπτει ευθύνη του και πλημμελής 

εκτέλεση των υποχρεώσεων του. Σε αντίθετη περίπτωση βαρύνουν τον Κύριο του έργου. 
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3.5 Ατομική ασφάλεια και προστασία 

Η ατομική ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων και των χρηστών του Χ.Υ.Τ.Α. επιδιώκεται με 

κανονισμούς και μέτρα που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

1. Στους κανόνες που θεσπίζουν και διαμορφώνουν συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς, όσον 

παρευρίσκονται στον Χ.Υ.Τ.Α. με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την δική τους ασφάλεια. 

2. Στο συγκεκριμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια 

έναντι ατυχήματος. 

Σε  κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται η νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας. 

 

4.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Οι εργασίες συντήρησης  χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες:  

Α)  Εργασίες συντήρησης μηχανημάτων και εξοπλισμού 

Β)  Εργασίες συντήρησης γενικότερου περιβάλλοντος χώρου και έργων υποδομής. 

Αμφότερες συνιστούν το Πρόγραμμα Συντήρησης του Χ.Υ.Τ.Α. 

Οι εργασίες συντήρηση μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 

διαχείρισης βιοαερίου και στραγγισμάτων, διακρίνονται σε: 

1. Τακτικές εργασίες συντήρησης, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται πιστά και σύμφωνα με τα αναλυτικά 

εγχειρίδια των προμηθευτών και με γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα.. 

2. Έκτακτες εργασίες συντήρησης, οι οποίες θα πραγματοποιούνται όταν παρατηρείται κάποιο 

πρόβλημα ή βλάβη. 

Η συντήρηση (τακτική και έκτακτη) του εξοπλισμού, κύριου και βοηθητικού, θα γίνεται σύμφωνα με 

τις οδηγίες των κατασκευαστών του και με γνήσια εξαρτήματα. Οι εργασίες έκτακτης συντήρησης 

βασικού εξοπλισμού (π.χ. αντλίες) θα γίνονται από τον προμηθευτή, κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο 

επίσημο αντιπρόσωπο του και θα χρησιμοποιούνται γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά. 

Οι εργασίες συντήρησης του γενικότερου περιβάλλοντος χώρου και των έργων υποδομής, συνίστανται 

στα ακόλουθα: 

Συντήρηση έργων οδοποιίας, καθαρισμός και αποκατάσταση φθορών του οδικού δικτύου. 

Συντήρηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, απομάκρυνση φερτών υλικών (κλαδιά, χώματα, κ.λπ.) 

από τις τάφρους ομβρίων υδάτων και αποκατάσταση φθορών. 

Συντήρηση συστήματος συλλογής στραγγισμάτων. 

Γενική συντήρηση  κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπών έργων υποδομής, αποκατάσταση κάθε 

είδους φθοράς ή και βλάβης. 

Καθαρισμός χώρου, περίφραξης  και αντιπυρικής ζώνης από ελαφρά αντικείμενα, γενικός τακτικός 

έλεγχος και καθαρισμός όλου του περιβάλλοντος χώρου. 

Τακτικό πλύσιμο εκτεθειμένων επιφανειών, όπως των χώρων δειγματοληψίας, ζυγιστηρίου κτλ. 

Συντήρηση πρασίνου με άρδευση, κλάδεμα, λίπανση, αποκατάσταση βλαβών, κ.λπ. 

Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις εργασίες συντήρησης και να εξασφαλίζει τα 

απαιτούμενα υλικά για την εκτέλεσή τους.  

Η τακτική συντήρηση θα πρέπει να εκτελείται βάσει συγκεκριμένου προγράμματος. Το πρόγραμμα θα 

περιλαμβάνει μία καταγραφή των στοιχείων προς συντήρηση, τον καθορισμό της συχνότητας των 

εργασιών και τις οδηγίες για την εκτέλεσή τους. Η συχνότητα των συντηρήσεων θα πρέπει να 

εξασφαλίζει ότι δεν θα διακόπτεται η λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και ότι θα αποφεύγονται άσκοπα έξοδα. 

Οι εργασίες συντήρησης θα καταγράφονται στο Μητρώο Λειτουργίας και Συντήρησης του Χ.Υ.Τ.Α.. 
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5.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ένα σοβαρότατο θέμα που άπτεται της περιβαλλοντικά ασφαλούς συμπεριφοράς ενός χώρου 

υγειονομικής ταφής απορριμμάτων είναι αυτό της επιτήρησής του, τόσο κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας του όσο και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης. 

Στο Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου θα ακολουθείται το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και 

Ελέγχου σύμφωνα με την ΑΕΠΟ και την Άδεια Λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου. Πρόκειται για 

πρόγραμμα μετρήσεων συγκεκριμένων παραμέτρων, με σκοπό τον έλεγχο των διαδικασιών μέσα στο 

Χ.Υ.Τ.Α. και τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των συστημάτων που έχουν εγκατασταθεί για την 

προστασία της ευρύτερης περιοχής από πιθανή ρύπανση. 

Για το σκοπό αυτό, ο Πάροχος θα πρέπει να διαθέτει στα αρχεία του κατά τη λειτουργία του έργου: 

1.Ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την ασφάλεια της ποιότητας του Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου, με το σύστημα 

παρακολούθησης και τη βάση δεδομένων παρακολούθησης. 

2.Πρόγραμμα επεμβάσεων σε περίπτωση που παρατηρηθούν αλλαγές της αρχικής διαμόρφωσης του  

Χ.Υ.Τ.Α.. 

3.Πρόγραμμα άμεσης  αντιμετώπισης πυρκαγιών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, 

της Περιφέρειας και της Πυροσβεστικής. 

4.Πρόγραμμα αποκατάστασης της ποιότητας των υπογείων υδάτων σε περίπτωση αστοχίας. 

5.Πρόγραμμα εναλλακτικών επανορθωτικών μέτρων σε περίπτωση αστοχίας της στεγάνωσης. 

Ο Πάροχος θα πρέπει να ενημερώνει τον κύριο του έργου σχετικά με τις τυχόν σοβαρές δυσμενείς 

επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης, και 

να συμμορφώνεται με την απόφαση των αρμόδιων αρχών όσον αφορά το είδος και το χρονοδιάγραμμα 

των ληπτέων επανορθωτικών μέτρων. Οι δαπάνες των μέτρων βαρύνουν τον Πάροχο. 

 

5.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Στο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου, ο Πάροχος θα πρέπει να 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

τις μετρούμενες παραμέτρους για κάθε φαινόμενο υπό παρακολούθηση, 

τη συχνότητα των μετρήσεων, 

τις μεθόδους δειγματοληψίας και μετρήσεων και 

τον εξοπλισμό δειγματοληψίας και μέτρησης. 

Όλες οι απαιτούμενες μετρήσεις, αναλύσεις και έλεγχοι θα γίνονται με μέριμνα και ευθύνη του 

Παρόχου, είτε με τον υφιστάμενο εξοπλισμό του Χ.Υ.Τ.Α., είτε με εξοπλισμό που διαθέτει ο ίδιος ο 

Πάροχος, είτε σε ειδικευμένα και πιστοποιημένα εργαστήρια. Σε κάθε περίπτωση, ο Πάροχος είναι 

υποχρεωμένος να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την πλήρη και ορθή εκτέλεση των 

προγραμμάτων παρακολούθησης και ελέγχου. Όλες οι δειγματοληψίες, μετρήσεις και αναλύσεις θα 

πρέπει να γίνονται με εγκεκριμένες πρότυπες μεθόδους. 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι παράμετροι που πρέπει να παρακολουθούνται κατ’ ελάχιστο, για να 

υπάρχει μία ολοκληρωμένη καταγραφή της εξέλιξης των φυσικοχημικών και μηχανικών διεργασιών 

που συντελούνται  σε έναν οργανωμένο χώρο υγειονομικής ταφής. 

5.1.1   Έλεγχος υπόγειων υδάτων – διαρροής στραγγισμάτων 

Ο έλεγχος της διαρροής στραγγισμάτων πραγματοποιείται μέσω παρακολούθησης των υπογείων 

υδάτων του υδροφόρου ορίζοντα. 

Η επιλογή των θέσεων ελέγχου έχει γίνει βάσει των στοιχείων υδρογεωλογικής μελέτης. 

Για τον σχεδιασμό του ελέγχου απαιτείται η επίγνωση του άμεσου ή έμμεσου κινδύνου ρύπανσης των 

υπογείων υδάτων και να γίνεται επιστάμενος έλεγχος σχετικά με την πιθανή ρύπανση ή/και μόλυνση 

του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από τυχούσα διαρροή στραγγισμάτων. 
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Οι μετρήσεις πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τα υπόγεια ύδατα που ενδέχεται να επηρεαστούν 

από τη διαρροή αποβλήτων, με ένα τουλάχιστον σημείο μέτρησης ανάντη και δύο κατάντη μέσα στην 

ίδια υδρογεωλογική λεκάνη. 

Για τις ανάγκες αυτού του ελέγχου θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες γεωτρήσεις που 

δημιουργήθηκαν, με την κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Α.. 

Η δειγματοληψία θα διενεργηθεί σε όλες τις θέσεις γεώτρησης, πριν από την ανάληψη του έργου από 

τον Πάροχο και θα θεωρηθούν ως τιμές αναφοράς για τις μελλοντικές δειγματοληψίες. 

Οι παράμετροι ελέγχου για την παρακολούθηση της σύνθεσης των υπογείων υδάτων ορίζονται από την  

ΑΕΠΟ και την άδεια διάθεσης του Χ.Υ.Τ.Α. 

 Οι παράμετροι και η συχνότητα των μετρήσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2    Έλεγχος  επιφανειακών υδάτων – στραγγισμάτων – αερίων 

Έλεγχος επιφανειακών υδάτων 

Ο έλεγχος των επιφανειακών υδάτων θα διεξάγεται σε τρία τουλάχιστον σημεία παρακολούθησης, ένα 

ανάντη και δύο κατάντη του Χ.Υ.Τ.Α., στις τάφρους ομβρίων. 

Για την παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και τον έλεγχο πιθανών διαρροών 

στραγγισμάτων μπορούν να διενεργούνται οι αναλύσεις που προβλέπονται και για τα υπόγεια ύδατα. 

Έλεγχος στραγγισμάτων 

Ο έλεγχος των στραγγισμάτων διενεργείται μέσω της δειγματοληψίας και παρακολούθησης από τα 

φρεάτια ελέγχου στραγγισμάτων. Από τα φρεάτια αυτά θα είναι δυνατός ο έλεγχος των 

στραγγισμάτων, όπου υπάρχει δυνατότητα αναρρόφησής τους με αντλία σε περίπτωση που αυτό κριθεί 

αναγκαίο. 

Οι παράμετροι ελέγχου για την παρακολούθηση της σύνθεσης των υπογείων υδάτων ορίζονται από την  

ΑΕΠΟ και την άδεια διάθεσης του Χ.Υ.Τ.Α. 

Έλεγχος βιοαερίου 

Δεν αναμένεται η παραγωγή σημαντικών ποσοτήτων βιοαερίου κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του 

έργου. Ωστόσο, ο Πάροχος πρέπει να παρουσιάσει πρόγραμμα παρακολούθησης και έγκαιρου 

εντοπισμού τυχόν διαφυγών του. Η παρακολούθηση του βιοαερίου πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική 

για κάθε τμήμα των χώρων ταφής. 

Εφόσον εντοπιστεί βιοαέριο θα πρέπει να μετρώνται καταρχήν οι εξής παράμετροι: μεθάνιο, διοξείδιο 

του άνθρακα, οξυγόνο. Μακροπρόθεσμα πρέπει να μετρώνται και το ολικό χλώριο, ολικό θείο, άζωτο, 

ολικό φθόριο, βενζόλιο και χλωροαιθάνιο. Επίσης είναι δυνατόν να προσδιορίζονται το υδρόθειο και 

υδρογόνο. Ανάλογα με την περίπτωση θα μετριούνται και άλλα συστατικά του βιοαερίου βάσει των 

αποφάσεων χορήγησης άδειας διάθεσης αστικών αποβλήτων του  Χ.Υ.Τ.Α. 

Επιπλέον, ανάλογες αναλύσεις  γίνονται περιμετρικά του  Χ.Υ.Τ.Α.  στην  επιφάνεια και  στις 

γεωτρήσεις παρακολούθησης της ποιότητας των υπογείων υδάτων. Περιοδικά θα πρέπει να γίνονται 

μετρήσεις οσμών και σκόνης.  

Συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 Φάση λειτουργίας 

Στάθμη υπογείων υδάτων Ανά εξάμηνο 

Σύνθεση υπογείων υδάτων Ανά εξάμηνο 
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Οι παράμετροι και η συχνότητα των μετρήσεων ορίζονται από την  ΑΕΠΟ και την άδεια διάθεσης του 

Χ.Υ.Τ.Α.. 

Εφόσον από την αξιολόγηση των δεδομένων προκύπτει ότι τα μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα είναι 

εξίσου αποτελεσματικά, αυτά επιτρέπεται να προσαρμόζονται. 

5.1.3   Εσωτερικός έλεγχος 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί στην καταγραφή της διαχρονικής συμπεριφοράς του Χ.Υ.Τ.Α. και 

στην απόδειξη ότι τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και οι όροι αδειοδότησης τους . 

Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση των ελέγχων και μετρήσεων και πρέπει να 

μεριμνά για τη διαθεσιμότητα και σωστή λειτουργία των οργάνων μέτρησης. 

Η συχνότητα, τα ακριβή σημεία και το είδος των δειγματοληψιών, όπως και ο τρόπος των ελέγχων, θα 

πραγματοποιούνται στη βάση της άδειας λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. ή σύμφωνα με τις οδηγίες της 

αρμόδιας αρχής, ενώ η επιλογή των παραμέτρων ελέγχου θα συσχετίζεται κατά κύριο λόγο με την 

ποιοτική σύσταση των αποβλήτων. 

Οι έλεγχοι που θα πραγματοποιούνται έχουν κυρίως σχέση με τα ακόλουθα: 

Έλεγχος της λειτουργικής ικανότητας των αγωγών συλλογής και απομάκρυνσης στραγγισμάτων. 

Καθαρισμός αυτών με ανάστροφη πλύση (jetting) 

Έλεγχος των μετεωρολογικών στοιχείων. 

Έλεγχος καθιζήσεων. 

Έλεγχος της δομής και της σύνθεσης του όγκου υγειονομικής ταφής. 

Τριμηνιαία τοπογραφική αποτύπωση του απορριμματικού αναγλύφου. 

Έλεγχος αγωγών συλλογής και απομάκρυνσης στραγγισμάτων 

Ο έλεγχος αυτός αφορά στη λειτουργική ικανότητα των αγωγών συλλογής και απομάκρυνσης 

στραγγισμάτων. 

Έως ότου η ποιοτική σύσταση των στραγγισμάτων είναι τέτοια που η δημιουργία συμπυκνωμάτων 

στους αγωγούς είναι αναπότρεπτη, ο έλεγχος των αγωγών θα γίνεται ανά εξάμηνο. Αν ο κίνδυνος 

δημιουργίας συμπυκνωμάτων είναι μικρός, ο έλεγχος γίνεται σε ετήσια βάση. 

Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν μηχανικές βλάβες (ρωγμές, θραύση, παραμόρφωση κ.α.) στους 

αγωγούς και συμπυκνώματα, θα γίνεται ακριβής καταγραφή τους. Η αποκατάσταση της βλάβης είναι 

ευθύνη του Παρόχου μόνο στο βαθμό που η ζημία οφείλεται σε λανθασμένο χειρισμό των εργασιών 

λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α.. Τα συμπυκνώματα απομακρύνονται με πλύση των αγωγών. 

Έλεγχος μετεωρολογικών στοιχείων 

Μία σημαντική ομάδα παραμέτρων που παίζει σημαντικό ρόλο στις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα 

σε έναν Χ.Υ.Τ.Α. είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες. Τα μετεωρολογικά δεδομένα είναι αυτά που 

φαίνονται στον επόμενο πίνακα: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Ύψος ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων Καθημερινά, προστίθεται στις μηνιαίες τιμές 

Θερμοκρασία ( max, min, ώρα 14.00 ΩΚΕ) Καθημερινά 

Διεύθυνση και ένταση κυριαρχούντων ανέμων Καθημερινά 

Εξάτμιση Καθημερινά, προστίθεται στις μηνιαίες τιμές 

Ατμοσφαιρική υγρασία (ώρα 14.00 ΩΚΕ) Καθημερινά 

Τα δεδομένα αυτά θα προέρχονται από το μετεωρολογικό σταθμό που έχει ο Χ.Υ.Τ.Α. ή/και από τον 

πλησιέστερο σταθμό της ΕΜΥ. 
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Έλεγχος καθιζήσεων 

Η  παρακολούθηση των  καθιζήσεων αφορά τις  περιοχές του Χ.Υ.Τ.Α., που τερματίζουν τη λειτουργία 

τους. 

Για τον έλεγχο των υποχωρήσεων στο απορριμματικό ανάγλυφο που θα φτάσει σε τελικά υψόμετρα 

μετά την πλήρωση της λεκάνης θα τοποθετηθούν, μάρτυρες παρακολούθησης μετακινήσεων των 

απορριμμάτων (κατά x, y, z) σε κάνναβο, ενώ θα δοθεί προσοχή σε περιοχές που σύμφωνα με την 

προτεινόμενη λύση απαιτούνται πρόσθετα μέτρα. 

Οι μάρτυρες θα χωροσταθμούνται με απλές γεωδαιτικές μεθόδους (γεωμετρική χωροστάθμιση) σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. Η συχνότητα μετρήσεων στους μάρτυρες θα είναι  τουλάχιστον ετήσια  

(ΚΥΑ  29407/02). Αν  κριθεί  αναγκαίο  τότε  η  συχνότητα  αυτή μπορεί να αυξηθεί. 

Οι μετρήσεις από την καταγραφή των μετακινήσεων θα καταχωρούνται σε βάση δεδομένων. 

Έλεγχος δομής και σύνθεσης απορριμματικού όγκου 

Θα πρέπει σε ετήσια βάση να προσδιορίζεται η δομή και η σύνθεση του όγκου της υγειονομικής ταφής, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 29407/3508/2002‐ Παράρτημα ΙΙΙ παρ. Β5. Ειδικότερα θα 

προσδιορίζεται η επιφάνεια που έχει καλυφτεί με απόβλητα, ο όγκος και η σύνθεση των αποβλήτων, η 

μέθοδος απόθεσης, ο χρόνος και η διάρκεια απόθεσης και θα υπολογίζεται η απομένουσα διαθέσιμη 

χωρητικότητα. 

 

6.  ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Για τη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας στραγγισμάτων, ο Πάροχος είναι υπεύθυνος να εκτελεί 

σε ημερήσια βάση μία σειρά από χειρισμούς, επιτηρήσεις, συντηρήσεις και ελέγχους. Γνώμονας σε  

αυτό θα  είναι η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, με τον οικονομικότερο και τεχνικά αρτιότερο 

δυνατό τρόπο, με ελαχιστοποίηση των  οχλήσεων από  οσμές,  θορύβους  κλπ.  και  με  τήρηση όλων  

των κανονισμών ασφαλείας και υγιεινής. 

Για την εκτέλεση των εργασιών λειτουργίας της Μ.Ε.Σ., ο Πάροχος θα πρέπει να συντάξει  πρόγραμμα, 

στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά τα στάδια επεξεργασίας, θα γίνονται οι απαιτούμενοι 

υπολογισμοί και θα καταγράφονται οι εκτελούμενες εργασίες καθώς και η συχνότητα αυτών. 

Εάν κατά την διάρκεια της Σύμβασης αλλάξουν οι σημερινές συνθήκες σε βαθμό που να καταστεί 

αναγκαία μία νέα φιλοσοφία λειτουργίας, η αλλαγή θα γίνει από τον Πάροχο αφού πάρει την έγγραφη 

έγκριση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Ν. Ρόδου. 

 

6.1  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ.Ε.Σ. 

Η λειτουργία και συντήρηση (τακτική και έκτακτη) του εξοπλισμού κύριου και βοηθητικού, του 

χρησιμοποιούμενου κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης αλλά και του εφεδρικού, θα γίνεται 

σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του και με γνήσια εξαρτήματα. 

Η συντήρηση περιλαμβάνει αντικατάσταση μικρών στοιχείων (πχ βίδες, παξιμάδια, τσιμούχες 

λιπαντικά, αντιψυκτικά κλπ) καθώς και αποκατάσταση επιχρισμάτων, μονώσεων, διαρροών 

εξοπλισμού και σωληνώσεων, καθώς επίσης αποκατάσταση των έργων υποδομής και λοιπές παρόμοιες 

εργασίες που απαιτούνται, τόσο για την καλή και ομαλή λειτουργία, όσο και την συνολική καλή 

εμφάνιση του χώρου της εγκατάστασης. 

Οι εργασίες έκτακτης συντήρησης του βασικού εξοπλισμού (π.χ. αντλίες) θα γίνονται σε εγκεκριμένο 

από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου συνεργείο και θα 

χρησιμοποιούνται γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά.  

Θα πρέπει να διασφαλίζεται η άμεση αποκατάσταση των βλαβών αυτοματισμού και 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού  καθώς  και  αλλαγές  στο  λογισμικό  ανάλογα  με  τις απαιτήσεις 

των εγκαταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο είναι με σωστή επίβλεψη της λειτουργίας και 

τις εργασίες συντήρησης, οι βλάβες να περιορίζονται στο ελάχιστο. 

Όλες οι παραπάνω εργασίες συντήρησης καθώς και οι όποιες βλάβες θα καταγράφονται στο Μητρώο 

λειτουργίας και συντήρησης του Χ.Υ.Τ.Α.. 
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6.2  ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣ 

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του Χ.Υ.Τ.Α. περιλαμβάνει έναν  αριθμό 

αναλύσεων για τα στραγγίσματα που έχουν ως στόχο: 

1.   Την παρακολούθηση του όγκου και της σύνθεσης των παραγόμενων στραγγισμάτων, και την 

συσχέτιση των αποτελεσμάτων αυτών με τα χαρακτηριστικά του απορριμματικού σώματος, 

2.   τον έλεγχο τυχόν διαρροής των στραγγισμάτων στα υπόγεια ύδατα. 

Το πρόγραμμα λειτουργίας της Μ.Ε.Σ. θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα πρόσθετο αριθμό ελέγχων που 

θα αφορούν στη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της και της βέλτιστης απόδοσής της. 

6.3  ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Τα καθαρά επεξεργασμένα στραγγίσματα θα συλλέγονται στη δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένων 

στραγγισμάτων από όπου θα γίνεται η τελική τους διάθεση. 

Η τελική τους διάθεση σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους, αφορά στην άρδευση του πράσινου 

χώρου ή στην επανακυκλοφορία των επεξεργασμένων στραγγισμάτων στο σώμα του Χ.Υ.Τ.Α. μέσω 

κατάλληλα διαστασιολογημένων διαχυτών για τη διατήρηση των απαιτούμενων συνθηκών υγρασίας 

της απορριμματικής μάζας ώστε να επιτευχθεί η βιοαποδόμηση των απορριμμάτων και  να  

βελτιστοποιείται η  παραγωγή βιοαερίου. 

Το πρόγραμμα ανακυκλοφορίας θα υπολογίζει το σχέδιο διάθεσης των επεξεργασμένων 

στραγγισμάτων στις διάφορες περιοχές του κυττάρου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του απορριμματικού 

σώματος σε  υγρασία. Αυτές μπορεί να  προκύπτουν από το ύψος των βροχοπτώσεων και την ηλικία 

των απορριμμάτων. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ενδεικτικό σχέδιο ανακυκλοφορίας των 

επεξεργασμένων στραγγισμάτων στις διάφορες περιοχές του κυττάρου για την επίτευξη του βέλτιστου 

ποσοστού υγρασίας. 

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ Χ.Υ.Τ.Α. 

Κατά τη λειτουργία του έργου, ο Πάροχος θα πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να 

συνδράμει τον Δήμο στην εκπόνηση των τεχνικών αναφορών και εκθέσεων στους κατά περίσταση 

αρμόδιους φορείς,  οι οποίες απαιτούνται από την υφιστάμενη Νομοθεσία και αφορούν σε πληροφορίες 

για την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.  

Συνεπώς, εκτός των λοιπών εγγράφων και εκθέσεων που αναφέρονται στην παρούσα, ο Πάροχος θα 

παρέχει και τις εξής εκθέσεις: 

Μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου κάθε έτους, συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο Σχετικά με την εφαρμογή 

της Οδηγίας 99/31/ΕΚ και της Απόφασης 2003/33/ΕΚ για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων  

 Μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση κατάστασης του χώρου, όπως προβλέπεται και με τα 

περιεχόμενα που αναφέρονται στην ΑΕΠΟ και την άδεια διάθεσης του ΧΥΤΑ.  

Μέχρι τις 10 Μαρτίου κάθε έτους συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο που προβλέπεται από τον 

Κανονισμό 166/2006/ΕΚ με τον οποίο θεσπίζεται το Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς 

Ρύπων-Ε ΜΕΜΡ. 

Για την εκπόνηση των παραπάνω, ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί αρχείο για τον έλεγχο των 

εισερχομένων φορτίων, τις εργασίες υγειονομικής ταφής, τη διαχείριση του βιοαερίου και των 

στραγγισμάτων, τη συντήρηση, τη περιβαλλοντική παρακολούθηση καθώς επίσης όλα τα έκτακτα ή 

δυσμενή περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν. Στο αρχείο, θα καταγράφονται όλα τα πρωτογενή 

στοιχεία που αφορούν στις παραπάνω δραστηριότητες και θα ακολουθεί επεξεργασία και αξιολόγηση 

αυτών με κατάλληλες στατικές μεθόδους. Όλα τα πρωτογενή και επεξεργασμένα στοιχεία θα 

φυλάσσονται στο χώρο διοίκησης του Χ.Υ.Τ.Α., για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, υπό ηλεκτρονική 

μορφή και θα τίθενται στη διάθεση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας, όταν αυτό απαιτηθεί μετά και την 

έγκριση του Φορέα Διαχείρισης. Ο Πάροχος πρέπει να περιγράψει στη μελέτη του με σαφήνεια τον 

τρόπο μηχανοργάνωσης του έργου. 

Ιδιαίτερα για τις εργασίες ελέγχου των εισερχομένων φορτίων και υγειονομικής ταφής, στο μητρώο θα 

αναφέρονται η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά και οι 

ημερομηνίες παραλαβής . 
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Τέλος, ο Πάροχος θα είναι υπεύθυνος για τις ανανεώσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της εργολαβίας του: 

Της άδειας διάθεσης απορριμμάτων του Χ.Υ.Τ.Α., σύμφωνα με την ΚΥΑ 29407/2002. 

Της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Χ.Υ.Τ.Α., σύμφωνα με την ΚΥΑ 11014/2003 

και τις  σχετικές εγκυκλίους. 

Άδειες  χωματοληψίας.  

Επίσης, θα πρέπει να φροντίζει για την έκδοση όλων των υπόλοιπων αδειών που είναι πιθανό να 

απαιτηθούν. 

 

8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η εκπαίδευση και επιμόρφωση θα αφορά όλες τις ειδικότητες του απασχολούμενου προσωπικού και θα 

επιλέγεται για κάθε ειδικότητα εργαζομένου ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας, το επίπεδο των 

γνώσεών του και την εμπειρία του.  

Η εκπαίδευση των εργαζομένων θα αρχίσει αμέσως μετά την πρόσληψή τους, όπου θα ενημερωθούν 

για τα καθήκοντά τους, τις ιδιαιτερότητες των εκτελούμενων εργασιών τους και για τους κινδύνους που 

ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά την εργασία. 

Στη συνέχεια, θα πρέπει να εκπαιδεύονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, με βάση συγκεκριμένο 

πρόγραμμα που θα διαθέτει ο Πάροχος, το οποίο θα δημιουργηθεί βάσει των αναγκών του 

προσωπικού, τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται κτλ. 

Στα θέματα εκπαίδευσης μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνονται: 

Τα καθήκοντα και οι ορθές πρακτικές κατά την εργασία και τον χειρισμό μηχανημάτων, εργαλείων κλπ 

Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο 

Η περιβαλλοντική παρακολούθηση 

Τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εργασία και τα σχετικά μέτρα διάσωσης 

Επιλεκτικά σε εργαζόμενους, η χρήση οργάνων για τον έλεγχο της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε 

εργασιακούς χώρους 

Η σωστή χρήση των σχετικών Μέσων Ατομικής Προστασίας (πχ. αναπνευστικών       συσκευών) 

σύμφωνα και με τη Οδηγία 89/656/ΕΟΚ 

Η τήρηση της ατομικής υγιεινής και η εφαρμογή Πρώτων Βοηθειών 

Οι βλαπτικοί παράγοντες στους οποίους ενδέχεται να εκτεθούν, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία 

τους και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης τους 

Επίσης, τα μέτρα ατομικής και ομαδικής υγιεινής τα οποία αναφέρονται σε επόμενο   άρθρο του 

Κανονισμού 

Οι διαδικασίες ασφαλούς εργασίας 

Ο Πάροχος θα πρέπει να τηρεί μητρώο με τις εκπαιδεύσεις του προσωπικού που λαμβάνουν χώρα. 

 

9.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για την κατασκευή και λειτουργία των υποδομών 

διαχείρισης (δικτύου και πυρσού καύσης) βιοαερίου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΚΥΑ 

114218/31.10.97, τη μελέτη εφαρμογής, την ΑΕΠΟ και την άδεια λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α.. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Άρθρο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις)  

1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)  

1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών  

Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

2.1 Κατάρτιση της Σύμβασης  

2.2 Αντικείμενο της Σύμβασης    

2.3 Τόπος παροχής υπηρεσιών  

2.4 Διάρκεια της σύμβασης  

2.5 Εκπρόσωπος του Παρόχου  

2.6 Επίβλεψη - Παρακολούθηση της Σύμβασης  

2.7 Υποβολή Εκθέσεων από τον Πάροχο  

Άρθρο 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ  

Άρθρο 4. ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

4.1 Αμοιβή του Παρόχου  

4.2 Τρόπος και στοιχεία της πληρωμής του Παρόχου  

4.3 Υπολογισμός της αμοιβής του Παρόχου  

4.4 Νόμισμα αμοιβής Παρόχου  

Άρθρο 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  

Άρθρο 6. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ  

Άρθρο 7. ΓΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ  

Άρθρο 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ  

8.1 Εγκατάσταση Παρόχου και Έναρξη Εργασιών  

8.2 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Παρόχου  

8.3 Ανάληψη ευθύνης από τον Πάροχο  

8.4 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων  

8.5 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή  

8.6 Φορολογικές υποχρεώσεις Παρόχου  

8.7 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Παρόχου για το Προσωπικό του  

8.8 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο  

8.9 Αλληλογραφία του Παρόχου με τον Εργοδότη  

8.10 Μη αποδεκτά απόβλητα  

 

Άρθρο 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  
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9.1 Οδηγίες και Αποφάσεις, Εγκρίσεις από τον Εργοδότη  

9.2 Παροχή υφισταμένων στοιχείων  

9.3 Μηχανήματα Έργου  

9.4 Δαπάνες Εργοδότη  

Άρθρο 10. ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ  

10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης  

10.2 Λάθη / Ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Παρόχου  

10.3 Εκτέλεση της σύµβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας  

10.4 Ανωτέρα βία  

Άρθρο 11. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

11.1 Έκπτωση Παρόχου  

11.2 Διάλυση της σύμβασης 

11.3 Λύση της σύμβασης  

11.4 Λήξη της Σύμβασης - Παραλαβή του αντικειμένου της  

Άρθρο 12. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Άρθρο 13. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

13.1 Νομοθεσία  

13.2 Γλώσσα επικοινωνίας  

Άρθρο 14 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  

14.1 Ασφάλιση Αστικής ευθύνης  

14.2 Ασφάλιση προσωπικού  

14.3 Ασφάλιση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων  

14.4 Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων  

14.5 Γενικοί όροι των ασφαλίσεων  

14.6 Υποχρεωτικοί όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων  

Άρθρο 15 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.....................    ................. 

 

Άρθρο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 

Κύριος του έργου (Κ.τ.Ε.)- Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): Ο Δήμος Ρόδου.  

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου για τις προσυµβατικές 

διαδικασίες και το Δημοτικό Συμβούλιο για τις µετασυµβατικές διαδικασίες 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου 

Πάροχος : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην οποία έχει ανατεθεί η παροχή των 

υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των Χ.Υ.Τ.Α. 

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή Αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση 

αμοιβή του Παρόχου. 

Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Παρόχου και περιλαμβάνονται στα τεύχη του 

διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και στο σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που 

θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. 
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Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του Παρόχου 

μαζί με τα παρακάτω αναφερόμενα «Τεύχη διαγωνισμού», τα οποία το συνοδεύουν και το 

συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της  Σ.Υ. 

Σ.Υ.: Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Τεύχη Διαγωνισμού: Τα τεύχη που περιγράφουν - καθορίζουν το δημοπρατούμενο αντικείμενο, τον 

τρόπο τις συνθήκες και τους όρους υλοποίησής του, καθώς και τους όρους διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. Τα τεύχη αυτά εκδίδονται από τον Εργοδότη, διατίθενται στους επιθυμούντες να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάδειξης Παρόχου και είναι τα κάτωθι: 

Αναλυτική Προκήρυξη  

Τεχνική Έκθεση 

Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

Οικονομική Προσφορά 

 Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 

Η παρούσα Σ.Υ. αποτελείται από 15 άρθρα και προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους 

για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Παρόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με 

την διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος Προκήρυξη, ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της σύμβασης  στα τεύχη  Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ' αυτά ή τα 

συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης. Σε περίπτωση ύπαρξης, στα πιο πάνω 

τεύχη, αντιθέτων μεταξύ τους όρων, ισχύουν τα αναγραφόμενα στα τεύχη με την κάτωθι σειρά 

προτεραιότητας: 

Σύμβαση 

Αναλυτική Προκήρυξη 

Τεχνική Έκθεση 

Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

Οικονομική Προσφορά (Ο.Π.), όπως διαμορφώνεται με την απόφαση ανάθεσης της Προϊσταμένης 

Αρχής 

Τεχνική Προσφορά (Τ.Π.) 

Όλα τα πιο πάνω τεύχη θεωρούνται αλληλοσυμπληρούμενα. Σε περίπτωση, όμως, που 

περιλαμβάνονται σε αυτά αντιτιθέμενοι μεταξύ τους όροι και διατυπώσεις κατισχύουν τα αναφερόμενα 

στο τεύχος με την υψηλότερη προτεραιότητα. 

Για όσα δεν αναφέρονται ρητώς στα παραπάνω τεύχη, ισχύουν η υπάρχουσα νομοθεσία και όλα όσα 

αναφέρονται στην ΑΕΠΟ και την Άδεια Λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου. 

 

Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατάρτιση της Σύμβασης 

2.1.1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί στη σύναψη της Σύµβασης, ήτοι σε κοινοποίηση προς τον 

Πάροχο της κατακυρωτικής Απόφασης και της πρόσκλησης προς υπογραφή της Σύµβασης, αφού 

προηγουμένως κοινοποιηθεί η απόφαση στους λοιπούς διαγωνιζόμενους και παρέλθουν οι προθεσμίες 

για την άσκηση του δικαιώµατος της προσωρινής προστασίας των διαγωνιζομένων.  
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2.1.2. Στην περίπτωση που το προκηρυσσόµενο έργο κατακυρωθεί σε Ένωση - Σύμπραξη, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την Ένωση να συστήσει κοινοπραξία µέσα σε προθεσμία 

που θα τάξει προς τα µέλη της. 

2.1.3. Ο Πάροχος καλείται να υπογράψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή που θα βασίζεται στην 

απόφαση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών και στους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, σύµφωνα µε 

το επισυναπτόµενο στην παρούσα «Σχέδιο Σύµβασης». 

2.1.4. Μαζί µε την κοινοποίηση της απόφασης της Αναθέτουσας για την έγκριση της ανάθεσης προς 

τον Πάροχο, και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης, καλείται αυτός να 

υπογράψει τη σύµβαση, και να προβεί στην έναρξη των εργασιών εντός 20 ηµερών. Τη σύµβαση θα 

υπογράψει για λογαριασµό του εργοδότη ο Δήµαρχος. 

2.1.5. Σε περίπτωση µη επιθυµίας ή αδυναµίας του αρχικώς επιλεγέντος Παρόχου να συνάψει 

Σύµβαση τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. 

2.1.6. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό Πάροχο, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική 

τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό Πάροχο. 

2.1.7. Ενδεικτικό κείµενο της Σύµβασης επισυνάπτεται στη ∆ιακήρυξη . Κατά την υπογραφή της 

Σύµβασης, δε χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή 

συμπλήρωση της προσφοράς του Παρόχου. Σε αντικειµενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις µόνο, 

εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η 

τροποποίηση προβλέπεται από σαββατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. 

2.1.8. Το κείµενο της Σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, ∆ιακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή 

παραδροµών. 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η παροχή, με εξειδικευμένο προσωπικό του Παρόχου, της 

υπηρεσίας Διαχείρισης και Λειτουργίας του  Χ.Υ.Τ.Α Νότιας Ρόδου. 

Συγκεκριμένα: 

Ο Πάροχος με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες οφείλει να διενεργεί το σύνολο των αναγκαίων 

υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών για την εύρυθμη και ορθή Διαχείριση και Λειτουργία του 

Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου. Στο κατ' αποκοπή τίμημα δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, του συνόλου των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ. Οι εν λόγω δαπάνες 

θα καλυφθούν από τον κύριο του έργου. 

Ως εύρυθμη και ορθή ορίζεται η Λειτουργία και Διαχείριση του ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου οι οποίες είναι 

σύμφωνες με την ΑΕΠΟ και την Άδεια Λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου και που επιπλέον 

διασφαλίζουν τη συνεχή και ομαλή λειτουργία όλων των επιμέρους εγκαταστάσεων του έργου χωρίς 

διακοπή ή μείωση της απόδοσης οποιουδήποτε τμήματος της εγκατάστασης, του εξοπλισμού και των 

συστατικών μερών του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 

Στο Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου θα γίνονται δεκτά τα απορρίμματα των Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Λινδίων και 

Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου καθώς της Νήσου Χάλκης  που πληρούν τις προδιαγραφές αποβλήτων 

αποδεκτών στις συγκεκριμένες κατηγορίες Χ.Υ.Τ.Α. Σύμφωνα με την Απόφαση  Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων ο Χ.Υ.Τ.Α. είναι κατηγορίας  μη επικινδύνων αποβλήτων. Σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να γίνονται δεκτά απόβλητα που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των αποδεκτών 

αποβλήτων του χώρου. Τα απόβλητα που θα γίνονται αποδεκτά στο χώρο είναι μη επικίνδυνα οικιακά 

και προσομοιούμενα προς αυτά στερεά απόβλητα, όπως αυτά καταγράφονται στον Ευρωπαϊκό 

Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ κεφ. 20.000, Απόφαση 94/3/ΕΚ και τροποποιήσεις). Σε καμία περίπτωση 

δεν πρέπει να γίνονται δεκτά απόβλητα που εμπίπτουν στην ΚΥΑ 19396/1546/1997. 

Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να δεχτεί απορρίμματα που προέρχονται ΚΑΙ από άλλα Δ.Ε. του 

Δήμου Ρόδου, εκτός των ως άνω αναφερόμενων, εφόσον οι φορείς έχουν λάβει σχετική έγκριση της 

Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου, την οποία και θα προσκομίζουν στον 

Πάροχο ώστε αυτός να δεχτεί τα απορρίμματα. Ο Πάροχος είναι, επίσης, υποχρεωμένος να δεχτεί 
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απορρίμματα που προέρχονται από άλλους φορείς, εφόσον αυτοί προσκομίζουν στον Πάροχο 

διπλότυπο Απόδειξης Πληρωμής στο Δήμο Ρόδου και εφόσον τα στοιχεία πληρωμής συμφωνούν με το 

επιτόπου ζυγολόγιο, ώστε ο Πάροχος να δεκτεί τα απορρίμματα.  

Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση του ελέγχου των εισερχόμενων αποβλήτων, όπως 

αυτή ορίζεται από την Οδηγία 1999/31/ΕΚ, την ΚΥΑ 29407/3508/2002 και την Απόφαση 2003/03/ΕΚ 

και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει έγγραφα χαρακτηρισμού των εισερχομένων αποβλήτων από τους παραγωγούς τους. 

Σε περίπτωση που ο Πάροχος εντοπίσει απόβλητα των οποίων η διάθεση δεν επιτρέπεται στον 

Χ.Υ.Τ.Α. θα πρέπει να μην επιτρέψει την είσοδό τους στο χώρο διάθεσης, από όποιον φορέα και αν 

προέρχονται αυτά, να ειδοποιήσει άμεσα τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου 

Ρόδου και το περιστατικό να σημειωθεί στο Βιβλίο Συμβάντων το οποίο θα τηρείται στον Χ.Υ.Τ.Α. 

Ο Πάροχος οφείλει να επιτρέπει και να διευκολύνει οποιοδήποτε έλεγχο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, με ή δίχως προειδοποίηση, και να παρέχει σε εύλογο χρονικό διάστημα όλα τα στοιχεία, 

έγγραφα, εκθέσεις και αρχεία που ζητούνται. 

Ο Πάροχος οφείλει να αποστέλλει με αλληλογραφία και σε ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου όλα τα έγγραφα, αρχεία και εκθέσεις που ρητώς 

αναφέρονται στην παρούσα και ακριβώς στο χρονικό διάστημα που ορίζεται. 

Σε περίπτωση που χρειαστούν συμπληρωματικά έργα στον Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου ή άλλες αναγκαίες 

εργασίες, όπως κρίνει η αναθέτουσα αρχή, ο Πάροχος οφείλει να διευκολύνει την εκτέλεση των 

εργασιών. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στο αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνονται οι παρακάτω 

δεσμευτικοί όροι και υποχρεώσεις του Παρόχου: 

Η άρτια και συνεχής Λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Χ.Υ.Τ.Α Ν. Ρόδου καθ' 

όλο το διάστημα ισχύος της Σύμβασης, σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, την ΑΕΠΟ και την Άδεια 

Λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου. 

Η συνεχής και αποτελεσματική διάθεση από την υπογραφή της Σύμβασης των παραπροϊόντων των 

ανωτέρω μονάδων επεξεργασίας στραγγισμάτων και ειδικότερα: 

Μέσω του δικτύου ανακυκλοφορίας σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία εντός των ορίων των 

Χ.Υ.Τ.Α.  

Η διάθεση της αφυδατωμένης ιλύος σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις με μέσα και δαπάνες 

του Παρόχου και η προσκόμιση στην Υπηρεσία των αντίστοιχων πιστοποιητικών.   

Η πλήρης συντήρηση - τακτική ή έκτακτη, προληπτική ή επισκευή πάσης φύσεως βλαβών των 

μηχανημάτων, του εξοπλισμού και των υποδομών του Χ.Υ.Τ.Α. εκ μέρους του Παρόχου, καθ' όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης. Η εκτέλεση όλων των εργασιών των σχετικών με τη συντήρηση και με τις 

επισκευές βλαβών και με τις προμήθειες ανταλλακτικών όπως και η απασχόληση, όταν απαιτείται, 

εξωτερικών συνεργείων επισκευής και συντήρησης. Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης θα 

γίνονται σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας του εξοπλισμού. Όσον αφορά στα μηχανήματα έργου 

που βρίσκονται στο ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου, ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση μη λειτουργίας 

οποιουδήποτε εξ αυτών  να το αντικαταστήσει με ίδιο ή αντίστοιχο μέσα σε 24 ώρες. 

Η ορθή εφαρμογή του προγράμματος ποιοτικού ελέγχου και παρακολούθησης περιβαλλοντικών 

παραμέτρων. 

Η σύνταξη εγγράφων και εκθέσεων, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα. 

Η εκτέλεση όλων των αξιόπιστων περιοδικών μετρήσεων που προβλέπουν οι κανόνες για την υγιεινή 

και ασφάλεια της εργασίας εντός του Χ.Υ.Τ.Α. με ανάθεση σε πιστοποιημένο και εξειδικευμένο 

Εργαστήριο του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού που θα τύχει της έγκρισης του κυρίου του έργου και με 

δαπάνες του Παρόχου, δεδομένου ότι κάθε σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στην οικονομική του 

προσφορά. 

Η προμήθεια και ασφαλής διαχείριση όλων των απαιτούμενων αναλώσιμων, υλικών συντήρησης και 

ανταλλακτικών για όλη την περίοδο Λειτουργίας και Συντήρησης του Χ.Υ.Τ.Α. 
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Η προμήθεια όλων των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας και εξασφάλισης της υγείας και της 

ασφάλειας της εργασίας που απαιτούνται από τη νομοθεσία για το προσωπικό που εργάζεται στον 

Χ.Υ.Τ.Α. 

Η απαρέγκλιτη τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, ο εμβολιασμός όλων των 

εργαζόμενων, η παρακολούθηση από ιατρό εργασίας, η εκτέλεση όλων των από τη νομοθεσία 

προβλεπόμενων ιατρικών εξετάσεων και ελέγχων για όλο το προσωπικό που απασχολείται στον 

Χ.Υ.Τ.Α.. 

Η τήρηση του οργανογράμματος Προσωπικού που θα υποβάλλει ο Πάροχος και θα εγκρίνει ο Δήμος 

Ρόδου. 

Ρητά ορίζεται ότι ο Πάροχος  θα συμπεριλάβει στο οργανόγραμμά του το προσωπικό που θα 

απασχολήσει με βάση τα στοιχεία των Τεχνικών Προδιαγραφών. Ο Πάροχος δεν μπορεί να προσφέρει 

αριθμό θέσεων εργασίας μικρότερο από τον αναφερόμενο ως ελάχιστο απαιτούμενο. Εφόσον απαιτηθεί 

πρόσθετο προσωπικό πέραν του αναλυτικά περιγραφόμενου στην  προσφορά του, για οποιοδήποτε 

λειτουργικό λόγο ή προσωπικό αντικατάστασης λόγω ασθενειών κ.λπ., ο Πάροχος υποχρεούται με 

δικές του δαπάνες να καλύψει τις πρόσθετες θέσεις με πρόσωπα ανάλογων προσόντων και υπό την 

έγκριση της Δ.Υ. 

Ο τακτικός και συστηματικός καθαρισμός ολόκληρου του γηπέδου (εσωτερικό των χώρων, 

περιβάλλων χώρος, οδικό δίκτυο, πεζοδρόμια κλπ) του Χ.Υ.Τ.Α. 

Η συντήρηση της κτιριακής υποδομής των εγκαταστάσεων και των δομικών κατασκευών όπου 

περιλαμβάνονται: η συντήρηση-επισκευή των εσωτερικών οδών (οδοποιία), η συντήρηση των κτιρίων 

και των εσωτερικών τους υδραυλικών, ηλεκτρικών και άλλων εγκαταστάσεων, οι τυχόν απαιτούμενες 

αποκαταστάσεις των χρωματισμών των εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών όλων των κτιρίων και 

των δεξαμενών, των επιχρισμάτων, η βαφή των εμφανών σιδηρών στοιχείων, όπου απαιτείται. 

Η συνεχής, άρτια και αποτελεσματική, με τις όποιες βελτιωτικές παρεμβάσεις απαιτηθούν, λειτουργία 

των συστημάτων προστασίας της υγείας και ασφάλειας της εργασίας για το σύνολο του προσωπικού 

στον Χ.Υ.Τ.Α. 

Ρητά ορίζεται ότι όλοι οι ως άνω γενικοί όροι και υποχρεώσεις του Παρόχου ισχύουν σε συντρέχουσα 

προς τούτο περίπτωση συμπληρωματικά και σε συνδυασμό με τους λοιπούς αναφερόμενους όρους στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές, στην Σ.Υ, την ΑΕΠΟ και την Άδεια Λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου. Σε 

περίπτωση που, ενδεχομένως, προκύψει μη συμφωνία μεταξύ τους, ισχύουν οι διασφαλίζοντες, κατά 

την κρίση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου., την πιο συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη για τον Εργοδότη και την αρτιότερη, από τεχνική άποψη, εκτέλεση των 

υπηρεσιών. 

Η τήρηση Ημερολογίου Συντηρήσεων, βλαβών και συμβάντων (που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα 

των επιθεωρήσεων, συντηρήσεων, επισκευών, καθώς και σχετικές παρατηρήσεις) που θα είναι 

διαθέσιμο στον τόπο του έργου και θα συνυπογράφεται, καθημερινώς, από τον αρμόδιο τεχνικό του 

Παρόχου και θα είναι σύμφωνο με το Πρόγραμμα Συντήρησης που θα υποβάλει ο Πάροχος. 

Ο Πάροχος υποχρεούται ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση της Διευθύνουσας υπηρεσίας του Εργοδότη, 

να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις 

υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην γενική περιοχή των εργασιών 

και γενικά να παρέχει κάθε σχετική  υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης 

Οι τεχνικού περιεχομένου λοιπές υποχρεώσεις του Παρόχου, όπως προσδιορίζονται στις Τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας. 

Τόπος παροχής υπηρεσιών 

Τόπος εργασίας του Παρόχου είναι η εγκατάσταση του ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου. 

Διάρκεια της σύμβασης 

Η διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται ο χρόνος που απαιτείται για τη διάθεση 

στο Χ.Υ.Τ.Α. πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (55.800) τόνων απορριμμάτων ή τρία (3) έτη, όποιο 

παρέλθει νωρίτερα. Ο χρόνος ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης πλέον των 

τριάντα (30) ημερών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και ετοιμότητα του Παρόχου προς παροχή 

των υπηρεσιών, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρούσα Σ.Υ. Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της 
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σύμβασης κατά δεκαοκτώ χιλιάδες εξακόσιους (18.600) επιπλέον τόνους ή για ένα (1) επιπλέον έτος, 

όποιο παρέλθει νωρίτερα, εφόσον γίνει αξιοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης. 

Αν η ημερομηνία έναρξης της συμβατικής προθεσμίας παροχής υπηρεσιών μετατεθεί χωρίς ευθύνη του 

Παρόχου και χωρίς να αναφέρεται στην προκήρυξη ή στα τεύχη του διαγωνισμού, ο Πάροχος 

δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας 

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης δύναται να ασκηθεί κατά τον χρόνο εκτέλεσης της 

αρχικής σύμβασης και η σχετική σύμβαση θα ισχύσει από το τέλος του χρόνου αυτής. 

Εκπρόσωπος του Παρόχου 

2.5.1. Η σύμβαση θα υπογραφεί, από πλευράς Παρόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο 

της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των 

Συμβατικών Τευχών. 

2.5.2. Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Πάροχος πρέπει να ορίσει αναπληρωτή 

εκπρόσωπο που θα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες µε τον νόμιμο εκπρόσωπο εάν αρχικά δεν έχει ορίσει. 

Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του Παρόχου κοινοποιείται σχετικό έγγραφο του 

Παρόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του 

Παρόχου ή των µελών του σε περίπτωση Παρόχου κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου 

του Παρόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταμένου της ∆.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση 

κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της 

σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν 

την γνωστοποίηση των μεταβολών.  

2.5.3. Ο Πάροχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του 

µε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα µε το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να 

ενεργούν κατ’ εντολή του, να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται µε τη Σύμβαση, 

να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη Σύμβαση και να 

συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις µε όργανα ελέγχου / 

παρακολούθησης της σύμβασης. 

Παράλληλα με την υπογραφή της Σύμβασης και αναπόσπαστο τμήμα αυτής θα αποτελεί και το 

Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής μεταξύ του Δήμου και του Παρόχου, όπου μετά από επιτόπιο 

έλεγχο θα καταγραφούν όλα τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός, τα υλικά, οι υποδομές και όλα τα τμήματα 

του έργου που θα παραλάβει ο Πάροχος σε κατάσταση καλής λειτουργίας. Όλα τα παραπάνω ο 

Πάροχος οφείλει να παραδώσει στον Δήμο μετά τη λήξη του χρόνου Σύμβασης στην ίδια κατάσταση, 

πλην φυσιολογικών φθορών λόγω χρήσης. Οι νόμιμες αποσβέσεις για τη χρήση του εξοπλισμού δεν 

έχουν συμπεριληφθεί στην αμοιβή του Παρόχου και αφορούν τον Δήμο. 

Επίβλεψη - Παρακολούθηση της Σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και ο έλεγχος των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ασκούνται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου. Με 

απόφαση του Προϊσταμένου της θα ορισθεί ο Μηχανικός ή οι Μηχανικοί  ή το κλιμάκιο 

Παρακολούθησης της σύμβασης. Στα καθήκοντα αυτών περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο 

έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο 

αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά εγχειρίδια 

λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης και γενικά η τήρηση των όρων της σύμβασης από τον 

Πάροχο. 

Το σύνολο του προσωπικού του Παρόχου, μηδενός εξαιρουμένου, είναι υποχρεωμένο να δίνει 

οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τη λειτουργία και τη διαχείριση του Χ.Υ.Τ.Α., οποτεδήποτε του 

ζητηθεί και ο Πάροχος αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη. Τα αρμόδια όργανα της υπηρεσίας δύνανται 

να προβούν σε επί τόπου αυτοψίες και να προβούν σε δειγματοληψίες σε ό,τι κρίνουν αναγκαίο στα 

πλαίσια της παρακολούθησης της σύμβασης. Ο Πάροχος υποχρεούται  να παρέχει στα όργανα αυτά 

πάσα διευκόλυνση και συνδρομή.  

Υποβολή Εκθέσεων από τον Πάροχο 

Η υποβολή εκθέσεων από τον Πάροχο ορίζεται σε εκθέσεις ημερήσιες, μηνιαίες, τριμηνιαίες, ετήσιες  

και σε μία συνολική στο τέλος της Σύμβασης.  
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Συγκεκριμένα: 

Ημερησίως, 

ο Πάροχος, με το κλείσιμο της τελευταίας βάρδιας της ημέρας, θα υποβάλλει στη Διεύθυνση 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου σε ηλεκτρονική μορφή αρχείο με αναλυτικά 

στοιχεία από τα Ζυγολόγια της ημέρας, όπως αυτά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Μηνιαίως,  

ο Πάροχος θα υποβάλλει στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου Μηνιαία 

Συνοπτική Τεχνική Έκθεση Λειτουργίας και Συντήρησης, με τις κύριες επεμβάσεις και τα 

αποτελέσματα των επιθεωρήσεων, ελέγχων συντηρήσεων και επισκευών που διενήργησε με βάση το 

Πρόγραμμα Ελέγχου και Συντήρησης των μονάδων, του εξοπλισμού και των μηχανημάτων. 

Αυτή η έκθεση, που θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο Ημερολόγιο Συντήρησης, θα 

διορθώνεται, και θα εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου. 

Η εν λόγω έκθεση θα περιλαμβάνει επιπρόσθετα και τα εξής: 

Μηνιαία συγκεντρωτικά στοιχεία από τα ζυγολόγια για τα εισερχόμενα απορρίμματα. 

Στοιχεία μετρήσεων παραμέτρων λειτουργίας. 

Ποιοτικά στοιχεία των εισερχόμενων απορριμμάτων, έπειτα από δειγματοληψία, όπως αυτή 

περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Σχολιασμό τυχόν αποκλίσεων παραμέτρων λειτουργίας και ποιότητας, με προτάσεις για θεραπεία 

εξωγενών και μη αιτιών. 

Ενδεχόμενες προτάσεις για την βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. 

Στοιχεία από την προσκόμιση και χρήση αναλώσιμων, ανταλλακτικών και λοιπών υλικών για τη 

διενέργεια των συντηρήσεων και επισκευών. 

Ποσότητες ενέργειας και νερού που καταναλώθηκαν. 

Δελτία ημερήσιας παρουσίας εργαζομένων ανά βάρδια, υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο λειτουργίας 

του Παρόχου. 

Επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν στα τεχνικά σχέδια και οδηγίες, για οποιαδήποτε τυχόν 

αλλαγή επέλθει στα συστήματα των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των μηχανημάτων, κατά τις 

επεμβάσεις συντήρησης, επισκευών και ρυθμίσεων τους 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων. 

Τυχόν συμβάντα – αστοχίες – ατυχήματα. 

Ημερήσιο όγκο χωματισμών (υλικό επικάλυψης). 

Ανά τρίμηνο,  

Ο Πάροχος θα υποβάλλει τεχνική έκθεση για την σταδιακή διαμόρφωση του ανάγλυφου, 

συνοδευόμενη από : 

Οριζοντιογραφία σταδιακής διαμόρφωσης ανάγλυφου Χ.Υ.Τ.Α. και δικτύου βιοαερίου (κλ. 1:1.000 – 

1:2.000). 

Ενδεικτικές τομές του Χ.Υ.Τ.Α. με απεικόνιση των κελιών των απορριμμάτων. 

Ετησίως 

 Η ετήσια έκθεση που θα υποβάλλει ο Πάροχος για τον Χ.Υ.Τ.Α. θα βασίζεται στις μηνιαίες εκθέσεις 

και θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα κάτωθι: 

Τα αντίστοιχα που θα περιλαμβάνονται και στις μηνιαίες εκθέσεις λειτουργίας, για όσους μήνες του 

υπόψη ημερολογιακού έτους είχε την ευθύνη λειτουργίας ο Πάροχος, 

Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των εισροών και εκροών εισόδου, εξόδου, ενδιάμεσων σταδίων 

των μονάδων 
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Σημαντικά περιστατικά κατά τη λειτουργία, σημαντικές επισκευές-αντικαταστάσεις εξοπλισμού και 

μηχανημάτων. 

Καταναλωθείσες ποσότητες των χημικών, αναλωσίμων (λειτουργίας και συντήρησης), παραχθείσες 

ποσότητες προϊόντων - παραπροϊόντων κλπ. 

Γενικά συμπεράσματα που προέκυψαν από το υπόψη χρονικό διάστημα λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., 

Προτάσεις για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. και την οικονομική βελτίωση της 

διαχείρισής του, που να αφορούν λειτουργικές ρυθμίσεις, τον εξοπλισμό, τα μηχανήματα, τον τρόπο 

παρακολούθησης της Λειτουργίας, κτλ. 

Τέλος, αποτελεί υποχρέωση του Παρόχου, η σύνταξη και υποβολή στο τέλος της σύμβασης και πριν 

την Προσωρινή Παραλαβή, Τελικής Έκθεσης Λειτουργίας Συντήρησης και Επισκευών η οποία θα 

συνοψίζει τις μηνιαίες εκθέσεις και θα εξάγει συγκεντρωτικά συμπεράσματα. 

Επισημαίνεται ότι όλα τα απαιτούμενα αρχεία και εκθέσεις θα τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή 

στο αρχείο του ΧΥΤΑ, με κατανοητή ονομασία και ευκρινείς ημερομηνίες. 

Οι λοιπές υποχρεώσεις του Παρόχου για την υποβολή στοιχείων, εγγράφων και εκθέσεων 

περιγράφονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Άρθρο 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 

Η εύρυθμη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. προϋποθέτει την ύπαρξη ολοκληρωμένου και λειτουργικού 

οργανογράμματος. Ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων γίνεται πάντα σύμφωνα με τη σχετική θέση στο 

οργανόγραμμα, ενώ η γενικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι σύμφωνη με την κείμενη 

νομοθεσία, την Άδεια Εγκατάστασης και την Άδεια διάθεσης και λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α.. 

3.1. Για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, ο Πάροχος υποχρεούται να διαθέτει 

επαρκές και κατάλληλο προσωπικό, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τον Προϋπολογισμό. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού 

τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του Εργοδότη, χωρίς αυτή να απαλλάσσει τον Πάροχο 

από τις υποχρεώσεις του. 

3.2. Ο Πάροχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης τις κατ' ελάχιστες 

θέσεις εργασίας που προσέφερε και να δηλώσει άμεσα οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση στη 

σύνθεση του οργανογράμματος του. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους τροποποίησης και μπορεί να εγκρίνει 

ή να απορρίψει την προτεινόμενη τροποποίηση στη σύνθεση του προσωπικού. 

3.3. Το προσωπικό του Παρόχου ταξινομείται σε διακριτά επίπεδα, με βάση την ειδικότητα του και τη 

θέση απασχόλησης, όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

3.4. Ο Πάροχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και για 

την εξασφάλιση ενός ευνοϊκού εργασιακού περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται από την ελληνική 

νομοθεσία. 

3.5. Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει σε καθημερινή βάση και σε όλες τις βάρδιες 

λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., όλο το αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Σε έκτακτες περιπτώσεις βλαβών ή σοβαρών επεμβάσεων συντήρησης θα είναι υποχρεωμένος να 

διαθέτει, σε οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του 24ώρου, όλες τις απαιτούμενες ενισχύσεις σε τεχνικό 

προσωπικό και μέσα (συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων) με στόχο την αποκατάσταση 

των λειτουργιών στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. 

Θα μεριμνά με δαπάνες του για τις μετακινήσεις του προσωπικού του στον Χ.Υ.Τ.Α., καθώς και για 

τον εξοπλισμό του προσωπικού του με όλα τα απαιτούμενα εργαλεία, υλικά και μέσα, για την επίτευξη 

της αποστολής του. 

3.6. Με μέριμνα του Παρόχου τηρείται Ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα. Το Ημερολόγιο 

συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που 

επικρατούν, οι εκτελούμενες εργασίες με συνοπτικό τρόπο οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων 

επίβλεψης, τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο 
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Το Ημερολόγιο υπογράφεται από την επίβλεψη, τους υπευθύνους τεχνικούς του Παρόχου και τον 

Διευθυντή Λειτουργίας. Το(α) αποκοπτόμενο(α) καθημερινό φύλλο(α) υποβάλλεται στην Δ.Υ. 

Η Δ.Υ. μπορεί να καθορίσει την καταγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων 

στοιχείων ή να ζητήσει από τον Πάροχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. 

 

Άρθρο 4. ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Αμοιβή του Παρόχου 

Συµβατική αμοιβή του Παρόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς για την πλήρη, 

ολοκληρωτική, έντεχνη και προσήκουσα εκτέλεση της υπηρεσίας της Σύμβασης. 

Η συµβατική αμοιβή του Παρόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες, ακόμη και τις µη ρητά 

κατονομαζόμενες, αναγκαίες όμως για την εκτέλεση της σύμβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του, καθώς και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των 

εργασιών, εξαιρουμένου του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο Δήμος δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή 

και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών, μισθών, ημερομισθίων, μισθωμάτων, 

επιτοκίων κ.λπ. καθ' όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. 

Το συμβατικό τίμημα δεν μπορεί να αναπροσαρµοστεί προς τα πάνω για κανένα λόγο και αιτία, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται τυχόν μεταβολή των συνθηκών, αύξηση επιτοκίων, 

τιμαρίθμου, μισθωμάτων, ασφαλίστρων κλπ.  

Τρόπος και στοιχεία της πληρωμής του Παρόχου 

Ο Πάροχος αμείβεται σε μηνιαία βάση για τους καθαρούς τόνους απορριμμάτων που διαχειρίστηκε στο 

ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου κατά τη χρονική αυτή περίοδο, σύμφωνα με την Οικονομική του Προσφορά, το 

αργότερο έως τριάντα (30) ημέρες από τη ρητή βεβαίωση που θα λαμβάνει από τη Διεύθυνση 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου. 

Για την πληρωμή του, ο Πάροχος συντάσσει και υποβάλλει κάθε μήνα Λογαριασμούς παροχής 

υπηρεσιών που ελέγχονται και εγκρίνονται από την Δ.Υ, συνοδευόμενους από τις εκτυπώσεις της 

γεφυροπλάστιγγας και την ποιοτική ανάλυση από τη δειγματοληψία των απορριμμάτων όπως 

περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται 

οι βαρύνοντες τον Πάροχο φόροι και κρατήσεις, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη. Η αμοιβή δεν 

υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 

αμετάβλητη καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. 

Στους Λογαριασμούς  αναγράφονται: 

Η περίοδος στην οποία εκτελέστηκε η εργασία 

Το είδος των εργασιών 

Η ποσότητα κάθε εργασίας που εκτελέστηκε 

Το πληρωτέο ποσό 

Ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 

Μετά την έγκριση του Λογαριασμού, ο Πάροχος υποχρεούται να προσκομίσει τα προβλεπόμενα από 

τις ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικά για την είσπραξη του. 

Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Αποδεικτικό φορολογικής Ενημερότητας 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, 

ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν 

την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών τους. 

Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων που πιθανόν ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. 
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Ο Πάροχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ' αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. 

Διευκρινίζεται ότι : 

Ο Πάροχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες 

πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 

Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ. 

Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται 

επιπλέον στον Πάροχο με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού. 

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ρητή ή πλασματική έγκριση της 

πιστοποίησης. Αν η πληρωμή καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την ρητή ή 

πλασματική έγκριση της πιστοποίησης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για 

τόκους υπερημερίας. 

Η συµβατική αμοιβή του Παρόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως λειτουργικά έξοδα, έξοδα 

μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα και κάθε δαπάνη µη ρητά κατονοµαζόµενη εδώ και 

στα λοιπά άρθρα της παρούσας Σ.Υ. και των λοιπών συμβατικών τευχών, αναγκαία όμως για την 

εκτέλεση της σύμβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του) και το εργολαβικό του 

κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση των υπηρεσιών.  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει περικοπεί αμοιβή ή καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του 

Παρόχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης ή πλημμελούς εκτέλεσης των εργασιών, αυτή θα αφαιρείται 

από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς 

πληρωμή ποσό. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχει το δικαίωμα αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι συμφωνηθέντες όροι να 

κηρύξει µε απόφασή της έκπτωτο τον Πάροχο και να διενεργήσει νέα σε βάρος του δημοπρασία καθώς 

επίσης το δικαίωμα της κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου. 

Υπολογισμός της αμοιβής του Παρόχου 

Η συνολική μηνιαία αμοιβή του Παρόχου θα υπολογίζεται με βάση την τιμή ανά τόνο ταφέντων 

απορριμμάτων, όπως αυτή προκύπτει από την οικονομική του προσφορά.  

Στο τέλος κάθε μήνα ο Πάροχος οφείλει να υποβάλλει Λογαριασμό συνοδευόμενο από συγκεντρωτικό 

πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις ποσότητες των ταφέντων απορριμμάτων που αντιστοιχούν στις 

μέρες λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. εντός του μήνα. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από τις ημερήσιες 

εκτυπώσεις της γεφυροπλάστιγγας, καθώς και από την ποιοτική ανάλυση των απορριμμάτων, όπως 

περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Ημέρες για τις οποίες δεν υπάρχουν αντίστοιχες 

εκτυπώσεις αφαιρούνται από το λογαριασμό μέχρι την προσκόμιση των αντίστοιχων εκτυπώσεων.  

Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει όποιες υποδείξεις της Δ.Υ. τόσο στη γεφυροπλάστιγγα 

και το σύστημα Η/Υ όσο και στο σύστημα εκτυπώσεων. Η Δ.Υ. θα εξασφαλίσει τη μη διαβλητότητα 

των ζυγολογίων όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και θα έχει δικαίωμα να προβεί σε 

οποιοδήποτε έλεγχο ή/και τροποποίηση του όλου συστήματος. 

Σε περίπτωση διαφωνίας ή αμφισβήτησης από τη Δ.Υ. των ζυγολογίων, η Δ.Υ. θα προβεί σε 

κατάλληλες υποδείξεις και διορθωτικές ενέργειες και ο Πάροχος οφείλει να συμμορφωθεί. Μετά την 

εφαρμογή τους, τα αποτελέσματα των ζυγίσεων είναι κοινά αποδεκτά και δεν μπορούν να αποτελέσουν 

αντικείμενο αντιρρήσεων ή διαφωνιών. 

Νόμισμα αμοιβής Παρόχου 

Τα τιμολόγια του Παρόχου για την αμοιβή του, καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από 

τον Εργοδότη, θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Άρθρο 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Ο Πάροχος κατά την υπογραφή της Σύμβασης οφείλει να καταθέσει εγγυητικές επιστολές που θα 

καλύπτουν το 5% της συμβατικής αμοιβής χωρίς ΦΠΑ.  
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Εάν η εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης εκδοθεί από ξένη Τράπεζα, μπορεί να είναι  συντεταγμένη 

σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από 

επίσημη μετάφραση στα Ελληνικό. 

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την απαίτηση 

μέρους, της εγγύησης. Μετά την έκδοση της απόφασης, ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με 

έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή. 

 

Άρθρο 6. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ 

Σημαντικότατη παράβαση της σύμβασης είναι η µη τήρηση των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται 

στα συμβατικά τεύχη, τη Διακήρυξη, την ΑΕΠΟ και την Άδεια Λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου. Η 

µη τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης του Παρόχου θεωρείται ουσιώδης πλημμέλεια που πρέπει 

άμεσα να αρθεί σύμφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. Η συστηματική υπαίτιος εκ μέρους του µη τήρηση 

της υποχρέωσης του αυτής είναι λόγος έκπτωσης αυτού σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθετικές 

διατάξεις. 

 Σε περίπτωση µη τήρησης από την πλευρά του Παρόχου των συμφωνηθέντων ο Δήμος επικοινωνεί µε 

τον Πάροχο και ενημερώνει για τη µη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων υποχρεώνοντας και 

προειδοποιώντας για τη συμμόρφωση του. Σε περίπτωση που δε συμβεί αυτό σε εύλογο χρονικό 

διάστημα στον Πάροχο επιβάλλονται ρήτρες.  

Σε περίπτωση που συνδυασμένες δραστηριότητες κοινωνικών ομάδων δεν επιτρέπουν την είσοδο και 

εργασία των υπαλλήλων του Παρόχου στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ, ο Πάροχος και ο Δήμος θα 

αναζητήσουν κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές εντολές για να επιστρέψουν οι εργασίες στην 

ομαλότητα. Την ευθύνη για ομαλή εκτέλεση της Σύμβασης µε προσωπικό ασφαλείας κ.λπ., σε 

περίπτωση εργασιακών προβλημάτων µε το προσωπικό του, την έχει αποκλειστικά ο Πάροχος 

Ο Πάροχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική 

Σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.  

Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί επιμελώς τα καθήκοντα του, και συγκεκριμένα τον έγκαιρο 

εντοπισμό και αποκατάσταση των βλαβών, την εξασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας 

των Χ.Υ.Τ.Α., τον αποτελεσματικό προγραμματισμό και εκτέλεση των συντηρήσεων, την ποιότητα, 

αρτιότητα και ασφάλεια των εργασιών και παρεχόμενων λοιπών υπηρεσιών, καθώς και την τήρηση 

των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  

Σε περίπτωση που εντοπιστεί η πλημμελής τήρηση των ανωτέρω,  τότε ο Εργοδότης συντάσσει 

έγγραφη προειδοποίηση, η οποία κοινοποιείται στον Πάροχο αμελλητί. Ο Πάροχος οφείλει να 

συμμορφωθεί και να αποκαταστήσει την απόκλιση/συμβάν εντός εύλογης περιόδου επίλυσης, όπως 

αυτή θα ορίζεται στην παραπάνω προειδοποίηση.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αποκλίσεις και αντίστοιχες περίοδοι αποκατάστασης παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα.  

 

No Τίτλος Περιγραφή Συμβάντος/ Απόκλισης 
Περίοδος 

Επίλυσης 

1 Εξουσιοδοτημένα οχήματα Αποδοχή μη Εξουσιοδοτημένου οχήματος 1 ώρα 

2 Γεφυροπλάστιγγα 

Αποτυχία στην ορθή καταγραφή όλων των 

πληροφοριών της γεφυροπλάστιγγας σε ηλεκτρονική 

μορφή και έντυπη μορφή, στην τήρηση όλων των 

καταγραφών της γεφυροπλάστιγγας και στην έκδοση 

απόδειξης ζύγισης 

1 ημέρα 
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No Τίτλος Περιγραφή Συμβάντος/ Απόκλισης 
Περίοδος 

Επίλυσης 

3 
Κτιριακές εγκαταστάσεις 

& περιβάλλον χώρος 

Αποτυχία στη διατήρηση του περιβάλλοντος χώρου 

& αποτυχία διατήρησης κατάστασης των κτιριακών 

εγκαταστάσεων σε αποδεκτό επίπεδο 

10 ημέρες 

4 Καθαριότητα 
Αποτυχία διατήρησης των εγκαταστάσεων σε 

αποδεκτό επίπεδο καθαριότητας 
5 ημέρες 

5 
Εγκεκριμένοι 

Περιβαλλοντικοί Όροι 

Αδυναμία τήρησης  των Περιβαλλοντικών Όρων, 

κατά τη λειτουργία των ΧΥΤΑ 
5 ημέρες 

6 

Πρόγραμμα 

Περιβαλλοντικής 

Παρακολούθησης 

Αδυναμία τήρησης των προβλεπόμενων στο 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης για 

τους ΧΥΤΑ & ΕΕΣ 

5 ημέρες 

7 
Εργασίες Υγειονομικής 

Ταφής 

Αποτυχία εκτέλεσης των εργασιών υγειονομικής 

ταφής, σύμφωνα με τις σχετικές εγκρίσεις και το 

πρόγραμμα λειτουργίας των ΧΥΤΑ 

1 ημέρα 

8 
Σχέδιο προγραμματισμέ-

νης συντήρησης 

Αποτυχία υλοποίησης του προγράμματος 

συντήρησης του εξοπλισμού, εντός του 

προκαθορισμένου σε αυτό χρόνου 

5 ημέρες 

9 Αποκατάσταση βλαβών 
Μη έγκαιρη αποκατάσταση βλαβών των υποδομών 

των ΧΥΤΑ 

Θα 

καθορίζεται 

από τον 

Εργοδότη κατά 

περίπτωση 

10 
Αντικατάσταση 

μηχανημάτων 

Μη έγκαιρη αντικατάσταση μηχανήματος εκτός 

λειτουργίας με ίδιο ή αντίστοιχο 
5 ημέρες 

11 Υγιεινή και Ασφάλεια 

Μη τήρηση των προβλεπόμενων από τη Νομοθεσία 

μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας, 

συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης και χρήσης 

ΜΑΠ. 

1 ημέρα 

12 
Σχέδιο διαχείρισης 

πυρκαγιάς 

Αποτυχία τήρησης των προβλεπόμενων στο Σχέδιο 

Έκτακτης Ανάγκης σχετικά με την αντιμετώπιση 

πυρκαγιάς 

Άμεσα 

13 Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης 

Απουσία Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης ή αποτυχία 

τήρησης των προβλεπόμενων στο Σχέδιο Έκτακτης 

Ανάγκης 

Άμεσα 

Σε περίπτωση που ο Πάροχος δεν συμμορφωθεί εντός της περιόδου επίλυσης θα του επιβληθεί ποινική 

ρήτρα που καθορίζεται σε 5% μείωση επί της μηνιαίας συμβατικής αμοιβής (η ρήτρα θα υπολογιστεί 

επί του μηνιαίου ανταλλάγματος του προηγούμενου μήνα από τη διαπίστωση της απόκλισης και θα 

επιβληθεί επί του αμέσως επόμενου τιμολογίου). Η ως άνω ρήτρα επιβάλλεται με Απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Σε περίπτωση που εντοπιστούν δύο (2) ή περισσότερες αποκλίσεις στην ίδια χρονική περίοδο, τότε η 

ποινική ρήτρα που επιβληθεί θα καθορίζεται σωρευτικά σε 5% επί της συμβατικής αμοιβής, για κάθε 

απόκλιση. 

Σε περίπτωση που ο Πάροχος δεν αποκαταστήσει το συμβάν εντός της προθεσμίας, τότε επιβάλλεται 

μηνιαίως ποινική ρήτρα, 10% για κάθε απόκλιση, έως του συνολικού ποσού της μηνιαίας συμβατικής 
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αμοιβής.   Εάν το συμβάν/ απόκλιση δεν θεραπευτεί εντός 4 μηνών από την ημερομηνία καταγραφής 

του, τότε ο Πάροχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ίδια απόκλιση σε άνω των τεσσάρων περιπτώσεων εντός ενός έτους, 

ακόμα και αν αποκατασταθεί εντός προθεσμίας, ο Πάροχος κηρύσσεται έκπτωτος. Ειδικότερα για την 

περίπτωση υπ. Αρ. 10, τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, διαπίστωση δεύτερης απόκλισης, 

ανεξαρτήτως χρόνου, συνεπάγεται αυτομάτως την έκπτωση του Παρόχου.  

Η αποκατάσταση/άρση της απόκλισης/συμβάντος θα πιστοποιείται με απόφαση του Εργοδότη. 

Για όλες τις ποινικές ρήτρες χωρεί ένσταση προς την Αναθέτουσα Αρχή. Η τακτοποίηση της όποιας 

οικονομικής διαφοράς προκύψει, γίνεται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την 

έκδοση της σχετικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Επίσης, ο Πάροχος ευθύνεται, πέραν και ανεξαρτήτως της ποινικής ρήτρας και για κάθε τυχόν ζημία 

στις εγκαταστάσεις που θα προκληθεί από δική του παράλειψη. Η ευθύνη του είναι ίση προς το 

πραγματικό κόστος αποκατάστασης των βλαβών που προκάλεσε και είναι ανεξάρτητη των 

αποζημιώσεων που θα αξιώσει ο Εργοδότης. 

Τα ανωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Σύμβασης.  

 

Άρθρο 7. ΓΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 

Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. Λόγω της ειδικής φύσης του αντικειμένου, λειτουργικού χαρακτήρα, ενδεχόμενες 

αξιώσεις του Εργοδότη κατά του Παρόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, παύουν να έχουν ισχύ εφόσον εγερθούν για πρώτη φορά μετά την 

πάροδο έτους από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης. 

 

Άρθρο 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 

Εγκατάσταση Παρόχου και Έναρξη Εργασιών 

Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο Πάροχος 

οφείλει να έχει εγκατασταθεί στο έργο και να είναι έτοιμος για την έναρξη παροχής των υπηρεσιών, 

σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και τις απαιτήσεις της κείμενης 

νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού του.  

Στην περίπτωση που επιθυμεί αυτόνομο χώρο για την λειτουργία του γραφείου του θα πρέπει να 

εγκαταστήσει ίδιο, μεταθετό, εργοταξιακό οικίσκο σε χώρο στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. μετά από έγκριση 

της Δ.Υ. 

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Πάροχος- οφείλει να 

γνωστοποιήσει εγγράφως στον Εργοδότη, τα στοιχεία και τις ειδικότητες του προσωπικού που θα 

απασχοληθεί για την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και τον τεχνικό υπεύθυνό του, που θα είναι 

εξουσιοδοτημένος για την σύνταξη και υπογραφή τεχνικών εκθέσεων από πλευράς του Παρόχου, την 

τήρηση ημερολογίου και λοιπών εντύπων. 

Σε περίπτωση που ο Πάροχος διαθέτει πλήρη ετοιμότητα για την έναρξη των εργασιών του σε 

συντομότερο των αναφερομένων προθεσμιών χρονικό διάστημα, δύναται να προβεί άμεσα σε αυτήν, με 

τη σύμφωνη γνώμη της Δ.Υ. 

Ο Πάροχος κατά υλοποίηση των συμβατικών του υποχρεώσεων οφείλει ανελλιπώς να συνεργάζεται με 

τους επί τόπου Υπευθύνους Λειτουργίας, το προσωπικό του Δήμου και την Δ.Υ. και να λαμβάνει 

υπόψη του τις επισημάνσεις και υποδείξεις, όποτε απαιτηθεί, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο 

αποτέλεσμα.  

Ο Πάροχος, στα πλαίσια των υποχρεώσεων του, οφείλει εγκαίρως να ενημερώνει την Δ.Υ. για τα 

προβλήματα που εντοπίζει και να διατυπώνει τις προτάσεις του, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και 

ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Παρόχου 
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Ο Πάροχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη που συνοδεύουν την Διακήρυξη με επιδεξιότητα, επιμέλεια και 

επαγγελματική κρίση, και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

Αν ο Πάροχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του εργοδότη) και 

τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο 

τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

Με τη λήξη της σύμβασης ο Πάροχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις, έγγραφα ή στοιχεία, που παρέλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ' αυτόν. 

8.2.6 Σε όλη τη διάρκεια του ελέγχου της Αποδοτικής Λειτουργίας της Μ.Ε.Σ. είναι υποχρεωμένος 

να σταθεροποιήσει τις αποδόσεις τους  σε μια σειρά δεσμευτικά, ποσοτικά και ποιοτικά μεγέθη, όπως 

αυτά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, την αντίστοιχη άδεια λειτουργίας και την Α.Ε.Π.Ο. 

Υποχρέωση του Παρόχου, είναι να επιτυγχάνει και στη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, τα μεγέθη 

αυτά. 

8.2.7 Ο Πάροχος είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της 

κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  

8.2.8  Ο Εργοδότης δεν ευθύνεται έναντι του Παρόχου για οποιαδήποτε εκνίκησή του. 

8.2.9 Ο Πάροχος έχει υποχρέωση για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει είτε σε κινητές είτε σε σταθερές 

εγκαταστάσεις, και η οποία εμποδίζει προσωρινά την ορθή λειτουργία του χώρου, να αναγγέλλει 

έγκαιρα το γεγονός στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον Εργοδότη, αναφέροντας ταυτόχρονα 

και τον τρόπο αποκατάστασης. 

8.2.11 Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την διάρκεια εκτέλεση των συμβατικών 

του υποχρεώσεων. 

8.2.12  Ο Πάροχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες, να εφαρμόσει το προδιαγραφόμενο υλικό 

επικάλυψης από νόμιμο δανειοθάλαμο, προσκομίζοντας προς απόδειξη τούτου τις απαραίτητες 

αναλύσεις από αδειοδοτημένα εργαστήριο. Το εν λόγω υλικό θα μεταφέρεται με δικά του μέσα από 

οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί, χωρίς να μπορεί να αιτηθεί επιπλέον αποζημίωσης. Το αυτό ισχύει 

και για τυχόν σκύρα που θα απαιτηθούν για την ορθή λειτουργία του χώρου.  

Ανάληψη ευθύνης από τον Πάροχο 

Ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

απαλλάσσει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε οποιεσδήποτε 

διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο προσωπικού του Παρόχου. 

Απαγορεύεται στον Πάροχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση, χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου. 

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Πάροχος (και οι 

προστεθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 

(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Πάροχο (και τους 

προστεθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα 

είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα 

παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά 

την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

Ο Πάροχος υποχρεούται να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, υποχρεούται να τα 

συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείριση τους. 

Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
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Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Πάροχο ή από τις υπηρεσίες του εργοδότη με την βοήθεια 

/καθοδήγηση του Παρόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που θα 

περιλαμβάνει τα στοιχεία του συντάκτη και σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, 

των παραδοχών υπολογισμού και του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων. 

Φορολογικές υποχρεώσεις Παρόχου 

Ο Πάροχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις 

και ενδεικτικά: 

α) την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και υποβολής των 

αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α, κλπ., 

β) την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία 

γ) την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την 

δ) εκπλήρωση των υποχρεώσεων του νια την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων 

του. 

Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων του 

Παρόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, 

που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Παρόχου για το Προσωπικό του 

Ο Πάροχος (και τα μέλη του σε περίπτωση Κοινοπραξίας) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 

του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ.), 

για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Πάροχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, 

άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη. 

Αλληλογραφία του Παρόχου με τον Εργοδότη 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Παρόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 

αποστέλλονται, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικώς, με άμεσο τρόπο, δια των πρωτοκόλλων τους και να 

είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Έγκυρη ανταλλαγή εγγράφων θεωρείται, επίσης, η 

ανταλλαγή μέσω τηλεομοιοτύπου, εφόσον ακολουθεί η αποστολή του πρωτοτύπου με συστημένο 

ταχυδρομείο, με υπηρεσία ταχυμεταφορών ή όπως προβλέπεται με τον Ν.2690/95.  

 

Μη αποδεκτά απόβλητα 

Σε περίπτωση που ο Πάροχος εντοπίσει προσκόμιση αποβλήτων των οποίων η διάθεση δεν επιτρέπεται 

στον ΧΥΤΑ, θα πρέπει να μην επιτρέψει την είσοδο τους στο χώρο διάθεσης και να ειδοποιήσει τον 

Κύριο του Έργου. Σε περίπτωση ο Κύριος του Έργου πρέπει να μεριμνήσει για την έγκαιρη 

απομάκρυνση - ασφαλή διάθεση των αποβλήτων αυτών. Ο Πάροχος για τα θέματα εκτέλεσης της 

σύμβασης αλληλογραφεί με τον ΟΕ. Επίσης όταν παραστεί ανάγκη μπορεί να επικοινωνήσει και με τον 

εργοδότη. 

 

Άρθρο 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Οδηγίες και Αποφάσεις, Εγκρίσεις από τον Εργοδότη 

Όπου στην παρούσα γίνεται λόγος για υποχρέωση του Παρόχου να λαμβάνει από τον Δήμο Ρόδου την 

έγκριση του τελευταίου ή την συναίνεση του ή την συγκατάθεσή του, ο Δήμος οφείλει να παράσχει 

αυτές εγκαίρως Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση που η σχετική προθεσμία παρέλθει 

άπρακτη, οι εκ του λόγου τούτου συνέπειες λογίζονται ως μη αναγόμενες στην ευθύνη του Παρόχου. 

Ο Εργοδότης θα ενεργεί εγκαίρως για την έκδοση οδηγιών και αποφάσεων σχετικά με θέματα που του 

αναφέρει ο Πάροχος. 
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Παροχή υφισταμένων στοιχείων 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Πάροχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που 

αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει. 

Μηχανήματα Έργου 

Ο Εργοδότης θα διαθέσει επί τόπου του έργου και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών 

τα κάτωθι μηχανήματα έργου: 

Ερπυστριοφόρο φορτωτή Caterpillar 963 K 

Ελαστιχοφόρο φορτωτή/τσάπα JCB 3CX 

Φορτηγό ανατρεπόμενο με γερανό VOLVO U3FML1 

Οδοστρωτήρα/Συμπιεστή Απορριμμάτων BOMAG 601 RB 

Ο Πάροχος μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του κάνοντας χρήση πρόσθετου εξοπλισμού χωρίς να 

δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση. Όλες οι δαπάνες για τη λειτουργία και συντήρηση των 

μηχανημάτων, καθώς και τα τέλη κυκλοφορίας και οι ασφάλειες, επιβαρύνουν τον Πάροχο. Σε 

περίπτωση μη λειτουργίας ενός ή περισσοτέρων εκ των άνω μηχανημάτων, ο Πάροχος είναι 

υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει με ίδια ή αντίστοιχα μέσα σε 24 ώρες. 

 

Άρθρο 10. ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 

Ο Εργοδότης και ο Πάροχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις 

και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα 

συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το 

Νόμο. 

Λάθη / Ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Παρόχου 

10.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες 

διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά 

τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στην παρ. 1.3 της παρούσας. 

10.2.2    Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της 

σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην 

υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη 

τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 

δικαιολογούν την εκ μέρους του Παρόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των 

καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύµβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από την 

οικεία νομοθεσία ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο Πάροχος αρνηθεί την 

εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον Πάροχο έκπτωτο 

Ανωτέρα βία 

10.4.1   Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανωτέρας βίας", τα 

οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των 

αντισυμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών 

του υποχρεώσεων, κατά το μέρος που παρεμποδίζονται από γεγονότα ή περιστατικά. Το παραπάνω 

δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται 

από τη σύμβαση. 

10.4.2 Η μη εκπλήρωση των ως άνω παρεμποδιζομένων συμβατικών υποχρεώσεων δεν δημιουργεί 

δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση 

υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω 

γεγονότων ή περιστατικών, ή αφορούν συμβατικές εργασίες που υλοποιήθηκαν, μη παρακωλυθείσες 

από τα εκδηλωθέντα περιστατικά ανωτέρας βίας. 
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Άρθρο 11. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Έκπτωση Παρόχου 

Εφόσον ο Πάροχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος µε 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν οφείλονται αθροιστικά. 

Στον Πάροχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή Σύμβαση, επιβάλλεται, πλην των 

άλλων κυρώσεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία κατά τη βούληση της Αναθέτουσας Αρχής και η 

εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας σε βάρος του έκπτωτου Παρόχου είτε από τους υπόλοιπους 

Παρόχους που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισµό η είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε µε 

διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις. Κάθε 

άμεση η έμμεση προκαλούμενη ζημιά του Δήμου η τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε 

βάρος του έκπτωτου Παρόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν 

πραγματοποιείται νέα παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα ή στην περίπτωση 

που ο Δήμος αναγκαστεί να αναλάβει ο ίδιος την καθαριότητα. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπολογισμός 

του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχειό, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και 

µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Διάλυση της σύμβασης 

Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης από τον εργοδότη, ο Πάροχος δικαιούται σε αποζημίωση 

αντίστοιχη µε τις παρεσχεθείσες μέχρι τότε εργασίες. 

11.2.1. Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση µε αποζημίωση του Παρόχου αντίστοιχη µε 

τις παρεσχεθείσες μέχρι τότε εργασίες.  

11.2.2. Ο Εργοδότης διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωμα να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών του 

Παρόχου για διάστημα μέχρι και τρεις (3) μήνες µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Πάροχο, στην 

οποία θα προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την διακοπή, η ημερομηνία έναρξης της 

διακοπής και η πιθανολογούμενη διάρκεια αυτής. 

11.2.3. Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο Πάροχος απαλλάσσεται της υποχρέωσης 

εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή και οφείλει να λάβει όλα τα 

ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισµό των δαπανών αυτού και του Εργοδότη. Αμέσως μετά την 

άρση των λόγων που επέβαλαν την διακοπή, ο Εργοδότης υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Πάροχο 

εγγράφως. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται παράταση των συμβατικών προθεσμιών. 

11.2.4 Ο Πάροχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης: 

α) Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις 

(3) μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, εκτός αν στη σύμβαση 

ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών. 

β) Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξη τους, διακοπούν είτε με διαταγή είτε από υπαιτιότητα του 

φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την 

κοινοποίηση της διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την υποβολή ειδικής δήλωσης του 

Παρόχου στη δεύτερη. 

γ) Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωμών, σύμφωνα με την παρ. 4.2, η διάλυση μπορεί να 

ζητηθεί μετά δίμηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών. 

11.2.5. Αν ο Πάροχος υποβάλλει αίτηση διάλυσης για οποιοδήποτε λόγο και η αίτηση αυτή απορριφθεί 

από την Π.Α., ο Πάροχος υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της σύμβασης, και παράλληλα να 

ασκήσει σε κάθε δικαστήριο και άλλη αρχή τα νόµιµα δικαιώματά του. Το δικαίωµα αυτό του 

εργοδότη δικαιολογείται από τη φύση των υπηρεσιών, που συνέχεται µε τη δηµόσια υγεία, καθώς και 

την αδυναµία έγκαιρης εναλλαγής φορέα εκτέλεσης των υπηρεσιών. 

11.2.6 Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, όταν αυτή δεν έχει λυθεί 

πρόωρα για κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η σύμβαση παραμένει σε ισχύ ακόμη και στην 

περίπτωση που έχει λήξει η συνολική συμβατική προθεσμία με όλες τις σχετικές παρατάσεις. 

Λύση της σύμβασης 
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11.3.1. H σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που ο Πάροχος: 

• κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. 

• καθυστερήσει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητά του την εκτέλεση του έργου. 

• διαπιστωθεί ότι δεν τηρεί τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της 

νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του εργατικού κινδύνου. 

11.3.2. Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως γι’ αυτήν, 

χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας µε γραπτή ειδοποίηση σε περίπτωση κατά την οποία ο 

Πάροχος παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και δεν 

αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη σχετική έγγραφη 

ειδοποίησή της από την Αναθέτουσα Αρχή. 

11.3.3. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση αζημίως γι’ αυτήν, χωρίς την 

τήρηση προθεσμίας µε απλή έγγραφη ειδοποίηση προς τον Πάροχο, εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 

ισχύος της Σύμβασης ο Πάροχος τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης. 

11.3.4. Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης ο Πάροχος: 

α) είναι υποχρεωμένος να εκκενώσει τους προς καθαρισμό χώρους από κάθε αντικείμενο που του 

ανήκει και να τους παραδώσει σε απόλυτα καθαρή κατάσταση. 

β) δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης παρά µόνο της αμοιβής του για τις υπηρεσίες που έχουν 

παρασχεθεί µόνο για το μέχρι τη λύση ή καταγγελία της σύµβασης χρονικό διάστηµα. 

11.3.5. Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Παρόχου ότι – σε κάθε περίπτωση – 

ο Πάροχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας και 

αποδεδειγμένης συμπεριφοράς του που συνδέεται αιτιωδώς µε προκληθείσα ζημία ή παράβαση 

οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, αναφορικά µε 

την εκτέλεση του προβλεπόμενου στην παρούσα σύμβαση έργου. 

 

Λήξη της Σύμβασης - Παραλαβή του αντικειμένου της 

Η λήξη της Σύμβασης πιστοποιείται με την βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του Παρόχου που 

εκδίδεται από την ΔΥ. Όπου βεβαιώνεται ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συμβατικές του υποχρεώσεις 

εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης. Η παραλαβή γίνεται εντός δύο μηνών από την έκδοση της 

ανωτέρω βεβαίωσης με απόφαση της Π.Α. Παράλληλα συντάσσεται και σχετικό πρωτόκολλο 

παράδοσης -παραλαβής του εξοπλισμού και των μηχανημάτων και των λοιπών υποδομών του ΧΥΤΑ. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον Πάροχο μετά την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης 

των υπηρεσιών του Παρόχου και την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Μπορεί να γίνει τμηματική παραλαβή εργασιών, μετά από αίτηση του Παρόχου. Μπορεί επίσης να 

γίνεται σταδιακή αποδέσμευση των εγγυήσεων, μετά από αίτηση του Παρόχου. 

Άρθρο 12. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές μεταξύ του Εργοδότη και του Παρόχου επιλύονται σύμφωνα µε την κείμενη νομοθεσία 

από τα καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδια δικαστήρια που διέπουν τις διαφορές που γεννώνται στον 

τόπο σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης (Νομού Δωδεκανήσου). 

Άρθρο 13. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Νομοθεσία 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης έχουν εφαρμογή το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο  

Γλώσσα επικοινωνίας 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο 

της Υπηρεσίας και οι πιθανές προσφυγές που θα υποβληθούν καθ’ όλη την διαδικασία, θα είναι 

συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόµιµα ελληνική μετάφραση. Με ποινή 

να µη γίνει δεκτή, η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους 

που δύνανται να αναφέρονται και στην Αγγλική. Τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) που θα συνοδεύουν 

την Προσφορά – και µόνο αυτά - μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα. Τα λοιπά 
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τεχνικά έγγραφα και πιστοποιητικά που απαιτούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, θα πρέπει να 

υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση.  

Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, που θα υποβληθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή 

απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το Αρµόδιο Προξενείο της χώρας της 

διαγωνιζόµενης, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας «Apostille», σύµφωνα µε τη συνθήκη της Χάγης 

της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το N. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.  

Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 

53 του Κώδικα ∆ικηγόρων, είτε από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα προέλευσης 

του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα, είτε από τη 

µεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από ορκωτούς µεταφραστές του Ν. 

3712/2008. 

 

Άρθρο 14 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

Ασφάλιση Αστικής ευθύνης 

Ο Πάροχος  οφείλει να προβεί σε ασφάλιση αστικής ευθύνης με δικές του δαπάνες με βάση τις 

διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και το παρόν άρθρο, ικανοποιώντας τις προβλεπόμενες 

ασφαλιστικές απαιτήσεις. 

Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης θα καλύπτεται η αστική ευθύνη του Παρόχου έναντι τρίτων και οι 

ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για: σωματικές βλάβες, ψυχική 

οδύνη, ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα ή και ζώα, που προκαλούνται καθ' όλη τη 

διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών εκτέλεσης της σύμβασης, οποτεδήποτε γίνονται αυτές και εφ' όσον 

εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Παρόχου. 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη των εργασιών, και θα λήγει με την οριστική 

παραλαβή, την ημερομηνία της οποίας θα γνωστοποιήσει γραπτά ο φορέας, στην ασφαλιστική εταιρεία. 

Εάν μετά την ημερομηνία περάτωσης της σύμβασης, προκύψει ανάγκη επισκευής, συντήρησης, ή 

άλλης σχετικής ρύθμισης, η οποία εμπίπτει στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Παρόχου 

και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από δικά του συνεργεία, τότε θα πρέπει να φροντίσει για την εκ 

νέου ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του έναντι τρίτων. Η ασφάλιση αυτή πρέπει να είναι με 

τους ίδιους όρους, όπως και η αρχική και με διάρκειά της όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των 

εργασιών επισκευής, συντήρησης κ.λ.π. 

Στο ασφαλιστήριο πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι : 

Ο Εργοδότης θα είναι συνασφαλισμένος. 

Τα ασφαλιστήρια δεν μπορούν να ακυρωθούν, τροποποιηθούν, ή λήξουν χωρίς την γραπτή, με 

συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας 

τόσο προς τον Πάροχο, όσο και προς τον Εργοδότη. 

Ο Πάροχος, το προσωπικό του καθώς και όλοι οι σύμβουλοι και συνεργάτες του, θεωρούνται τρίτα σαν 

πρόσωπα. 

Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται η ευθύνη του φορέα που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού 

Κώδικα (ευθύνη προστήσαντος). 

Ο Πάροχος πρέπει να παραδώσει στον Εργοδότη τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τουλάχιστον δεκαπέντε 

(15) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Παρόχου επί τόπου του έργου, 

οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα. Διαφορετικά ο Εργοδότης, χωρίς ειδοποίηση, μπορεί να 

συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρεία της προτίμησής του, στο όνομα, για 

λογαριασμό και με δαπάνες του Παρόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και 

για λογαριασμό του, ως πληρεξούσιος. 

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Παρόχου, το έργο, σε 

οποιαδήποτε φάση και εάν βρίσκεται, μπορεί να ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων 

ως προς την αστική ευθύνη  έναντι τρίτων από τον Εργοδότη και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα 

βαρύνουν τον Πάροχο. 
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Ασφάλιση προσωπικού 

Ο Πάροχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει στο ΙΚΑ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμού 

κύριας ή /και επικουρικής ασφάλισης όλο το προσωπικό που θα απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του 

ανάλογα με την ειδικότητα και σύμφωνα με τις περί ΙΚΑ διατάξεις ή των λοιπών ασφαλιστικών 

ταμείων ή οργανισμών. 

Ο Πάροχος υποχρεούται επίσης να έχει ασφαλίσει αντίστοιχα το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό 

του που δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις σε ασφαλιστικές εταιρείες. Η διάταξη αυτή ισχύει τόσο 

για το ημεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό 

 

Ασφάλιση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων 

Ο Πάροχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία τα μηχανήματα έργου (ΜΕ), τα 

αυτοκίνητα, τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών και των 

υπηρεσιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση. 

Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων  

Τα όρια αποζημίωσης των ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης έναντι τρίτων είναι, ανά 

περιστατικό, τα ακόλουθα: 

για υλικές ζημίες θετικές ή αποθετικές σε πράγματα τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των τυχόν 

ζημιωθέντων τρίτων:  Ευρώ 200.000 (διακόσιες χιλιάδες), 

για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατ' άτομο και ατύχημα Ευρώ 500.000 (πεντακόσιες χιλιάδες), 

για σωματική βλάβη ή θάνατο μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων 

Ευρώ 500.000 (πεντακόσιες χιλιάδες), 

ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης Ευρώ 1.500.000 (ένα 

εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες). 

Τα ποσά αυτά θα αυξάνονται κατά περίπτωση (αυξημένων κινδύνων, χρονικής διάρκειας, 

ασφαλιζομένου κεφαλαίου κ.λ.π.) και θα αναθεωρούνται στις επετείους της σύμβασης, σύμφωνα με το 

μέσο όρο συντελεστή αναθεώρησης με βάση τους δείκτες του ΙΚΑ. 

Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα περιλαμβάνονται και οι εξής ειδικοί 

όροι: 

Ο Εργοδότης, το εν γένει προσωπικό του, οι τυχόν σύμβουλοί του και το προσωπικό τους θεωρούνται 

τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης έναντι 

αλλήλων (cross liability). 

Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Παρόχου, 

του Εργοδότη και του προσωπικού τους, στη περίπτωση που η βλάβη ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή 

παράλειψη του προσωπικού τους, η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι 

τρίτων, θα καταβάλλει δε κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λ.π. που σχετίζονται με 

την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα όρια ευθύνης 

των ασφαλιστών καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέοντα ευθύνη του Δήμου 

(ευθύνη προστήσαντος). 

Διευκρινίζεται ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων που τυχόν απαιτείται για 

την κάλυψη της αστικής ευθύνης του Παρόχου λόγω της εκτέλεσης απ' αυτόν εργασιών συντήρησης ή 

επισκευής οφείλει να υποβληθεί πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των αντιστοίχων εργασιών. 

Γενικοί όροι των ασφαλίσεων 

Για την ασφάλιση του έργου ισχύουν οι ακόλουθοι όροι: 

α) ο Πάροχος οφείλει, πριν από την έναρξη εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, αλλά όχι 

αργότερα από δέκα (10) ημέρες μετά από την υπογραφή της σύμβασης, να παραδώσει στον Εργοδότη 

σχέδιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου προς έγκριση των όρων του . Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οφείλει 

να είναι απολύτως συμβατό με τις απαιτήσεις της Σύμβασης και τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, 

διαταγμάτων, κανονισμών, κ.λπ. Η έγκριση από την πλευρά του Εργοδότη έχει την έννοια του ελέγχου 
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και της εκ μέρους του αποδοχής ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων, καλύπτουν τους όρους της 

σύμβασης και των συμβατικών τευχών. 

β) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγκριση του σχεδίου ο Πάροχος οφείλει να παραδώσει στον 

Εργοδότη το ασφαλιστήριο) συμβόλαιο. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων πέραν των είκοσι (20) 

ημερών από την έγκριση, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης. Σε 

περίπτωση που ο Πάροχος αμελεί ή αρνείται να καταβάλει στην ασφαλιστική εταιρεία το οφειλόμενο 

ποσό των ασφαλίστρων, ο Εργοδότης για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Παρόχου 

και να τα παρακρατήσει από το λαβείν του. 

γ) Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και 

ευθύνες του Εργοδότη που απορρέουν από την σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από 

τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κ.λπ. και ο 

Πάροχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή /και 

πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων, υπό τον όρο φυσικά ότι η 

σχετική ευθύνη του για τις ασφαλιζόμενες ζημίες και τις αιτίες που τις προκάλεσαν απορρέει από την 

σύμβαση με τον Δήμο Ρόδου. 

δ) Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία ο Πάροχος συνομολόγησε τις παραπάνω 

ασφαλίσεις, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά η βλάβη για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ο Πάροχος, οφείλει να το πράξει και ο Εργοδότης δικαιούται να 

παρακρατήσει από το λαβείν του Παρόχου ή από εγγύηση του οποιασδήποτε φύσης τα ποσά που κατά 

τη κρίση του απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή βλάβης. 

ε) ο Πάροχος οφείλει να ειδοποιεί τους ασφαλιστές για αλλαγές στη φύση, στην έκταση ή στο 

πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών και να εξασφαλίζει την επάρκεια των ασφαλίσεων ανά πάσα 

στιγμή, σε συμφωνία με τους όρους της σύμβασης και ιδιαίτερα με το συμβατικό τίμημα οφείλει δε 

όποτε απαιτείται, να επιδεικνύει στην Διευθύνουσα υπηρεσία (Δ.Υ.) τα εν ισχύ ασφαλιστήρια 

συμβόλαια και τις αποδείξεις πληρωμής των τρεχόντων ασφαλίστρων. 

στ) Κατά τη σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων, ο Πάροχος πρέπει να συμμορφώνεται και να 

λαμβάνει υπ' όψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κ.λ.π., που 

ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα. 

ζ) Ο Πάροχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες 

ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, οι εξαιρέσεις, απαλλαγές κ.λ.π., 

υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση από τον Εργοδότη.  

η) Σε περίπτωση που ο Πάροχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις παραπάνω 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν σαν μη ικανοποιητικές από 

τον Εργοδότη, ο Εργοδότης δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Παρόχου τα πιο πάνω 

ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (έντοκα με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας) το ποσό των 

ασφαλίσεων είτε από το λαβείν, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης του Παρόχου. 

Υποχρεωτικοί όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων 

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που θα παρέχει ο Πάροχος (ασφαλιστήρια μηχανημάτων έργου και της 

αστικής ευθύνης έναντι τρίτων) θα περιέχουν οπωσδήποτε τους εξής όρους: 

α) τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν δύναται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς γραπτή 

ειδοποίηση διορίας εξήντα (60) ημερών με συστημένη επιστολή από την ασφαλιστική εταιρεία τόσο 

προς τον Πάροχο όσο και προς τον Εργοδότη ή χωρίς έγκριση του Δήμου Ρόδου. 

β) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα ανταγωγής κατά του Εργοδότη των 

υπαλλήλων του, συμβούλων και συνεργατών του και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή 

ζημία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη όχι ηθελημένη των προσώπων αυτών. 

γ) σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Παρόχου, ο Χ.Υ.Τ.Α. 

σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται μπορεί να ασφαλιστεί έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων 

από τον Εργοδότη και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Πάροχο. 
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Άρθρο 15. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο Δήμος Ρόδου διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει μονομερώς με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

αζημίως για κάθε αιτία ύστερα από δήλωση κοινοποίησης με δικαστικό επιμελητή ή με άλλη 

διαδικασία βεβαίας επίδοσης, θεωρούμενου του όρου εύλογου και δικαίου, το οικονομικό αντικείμενο 

της σύμβασης που θα υπογραφεί μέχρι ποσοστού 50% του συμβατικού αντικειμένου στη διάρκεια της 

εκτέλεσής της, εφόσον μπορεί να εκτελέσει το αντίστοιχο έργο με δικό του προσωπικό και εξοπλισμό 

και με τον όρο να ειδοποιηθεί εγγράφως τριάντα (30) μέρες νωρίτερα ο Πάροχος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οικονομική Προσφορά 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

(τόνοι) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€/τόνος) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ (€) 

Διαχείριση & Λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου για 

τρία (3) έτη 
55.600 …………… ……………… 

Σύνολο Δαπάνης   ………………… 

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται ο 

Φ.Π.Α. Η προσφορά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ενδεικτικού προϋπολογισμού τριετίας. 

 

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

721/2017 (ΑΔΑ: ΨΤΟΙΩ1Ρ-7ΑΕ) η οποία συνοδεύεται από το προβλεπόμενο «σχέδιο ανάληψης  

υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στο σχετικό Κ.Α. 20-6279.0001 όπως ακριβώς 

προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και στην διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. 

πρωτ.: 2/100018/0026/30-12-2016 (Α.Δ.Α.: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ). 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
εκτός ημερήσιας διάταξης                  Aπόφ. Αρ.733 / 2017 (ΑΔΑ: 6ΤΘΔΩ1Ρ-Ε4Τ) 

Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων δαπανών οικονομικού έτους 2017, που πληρώθηκαν 

από τη πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Παραδεισίου και Τ.Κ. Αγ. Ισιδώρου. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/104942/15-12-2017) 

Ο ίδιος (ο αντιπρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση  της δ/νσης 

οικονομικών υπηρεσιών δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ.2/104942/15-12-2017  ως εξής:      

«ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης, που πληρώθηκε από τη πάγια προκαταβολή (Δ.Κ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ & 

Δ.Κ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ)  

       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  
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5. Τις αποφάσεις της Ο.Ε 93/2017 («Σύσταση πάγιας προκαταβολής»)  και 705/2017 («Διάθεση 

πίστωσης» ) 

6. Τα σχετικά δικαιολογητικά της συγκεκριμένης δαπάνης και κατόπιν ελέγχου τους 

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

και τα παραστατικά της προς έγκριση: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

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

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

προκαταβολής της Τ.Κ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΊΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ  και την αποκατάστασή της στο αρχικό 

της ύψος». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές τους προϊσταμένου λογιστηρίου κου Καράμπη Ηλία και της προϊσταμένης της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής) 
           

 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 απόφαση 724/2017 (6ΣΛ3Ω1Ρ-895) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και προχωρά στη διάθεση πίστωσης έτους 2017 ως επείγουσα δαπάνη 

από την πάγια προκαταβολή (Τ.Κ.ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ), στο  σχετικό  κωδικό, 

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

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

ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

11813 14/12/2017 
ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 
044633913 70-6662.0002 186,00 € 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΩΛΗΝΑ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

11812 14/12/2017 
ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 
044633913 70-6662.0002 198,40 € 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΛΩΔΙΟ 

11812 13/12/2017 
ΥΙΟΙ ΣΤΕΛΙΟΥ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΟΕ 
092032677 70-6662.0002 390,00 € 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΛΕΓΜΑ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

 

  

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

11813 14/12/2017 
ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 
044633913 70-6662.0002 186,00 € 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΩΛΗΝΑ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

11812 14/12/2017 
ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΧΑΤΖΞΚΑΝΤΗΣ 
044633913 70-6662.0002 198,40 € 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΛΩΔΙΟ 

11812 13/12/2017 
ΥΙΟΙ ΣΤΕΛΙΟΥ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΟΕ 
092032677 70-6662.0002 390,00 € 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΛΕΓΜΑ 

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

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

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

 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                 Aπόφ. Αρ.734 / 2017 (ΑΔΑ: 66ΦΥΩ1Ρ-6ΩΔ) 

Έγκριση πρακτικού (αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών) του Πρόχειρου 

Διαγωνισμού για την «προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και 

φορτηγού τύπο VAN» 

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

2/105237/15-12-2017) 

Ο αντιπρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση  της δ/νσης 

οικονομικών υπηρεσιών δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ.2/105237/15-12-2017  ως εξής:      

«Θέμα:   Έγκριση του πρακτικού ( αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών ) του 

Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και 

φορτηγού τύπο VAN 

 

  Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του συνημμένου πρακτικού της επιτροπής για αποσφράγιση 

και αξιολόγηση των δικαιολογητικών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ανοικτού 

ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπο VAN . 

Συνημμένα: 

2
ο
  πρακτικό επιτροπής για την αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών για την για την 

προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπο VAN . (οριστικό 

μειοδότη). 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου οικονομικών κου Σάββα Διακοσταματίου)   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΙΙ 

  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΟΥ   ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμηθείας 

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 : 2/95763/17-11-2017    

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 17PROC002261032 

 

Στην Ρόδο στα γραφεία του Τροχαίου υλικού, ημέρα Πέμπτη 14 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017  

και ώρα 12:20 μ.μ.  οι παρακάτω: 

Ποντίκας Σάββας , μόνιμος Υπάλληλος, ως Πρόεδρος   

Ιωάννης Αλαφάκης  , μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος   

Γιάννακας Επαμεινώνδας   , μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος, 

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 

Τροχαίου Υλικού του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 2ου Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και 

φορτηγού τύπου VAN» και προβήκαμε στην συνέχιση του διαγωνισμού ως εξής: 
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Έχοντας υπόψη το από 11/12/2017 πρακτικό της επιτροπής που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμό 719/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΧΤΘΩ1Ρ-2ΓΨ). 

Την από 13/12/2017 πρόσκληση με αρ. πρωτ. 2/104118 που απεστάλη στις 13/12/2017 στην εταιρεία 

«ΑΒΕΤΕ Κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ » και τη καλούσε να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 

Με βάση τα παραπάνω προβήκαμε στην συνέχιση του διαγωνισμού (2ο στάδιο – Έλεγχος 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης )  συντάσσοντας το παρών Πρακτικό. 

 

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης  ήταν τα εξής : 

 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου  του διαχειριστή και προέδρου της ΑΒΕΤΕ 

Πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή για 

τον προσωρινό ανάδοχο, ότι δεν 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. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι: 

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την  ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς και κατά την ημερομηνία  που θα ζητηθεί για τον προσωρινό ανάδοχο.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης. 

Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 

ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών 

Προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το Νομικό Πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη 

διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία 

Για τις ΑΕ, αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική 

Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. 

Όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική ικανότητα, τεχνική ικανότητα της 

παρούσας που είναι τα εξής : 

Να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του 

κράτους εγκατάστασης τους, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας, δηλαδή σε εμπορία ή 

κατασκευή του προσφερόμενου είδους προσκομίζοντας πιστοποιητικό του οικείου Βιοτεχνικού ή 

Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό. 

 

ελέγχθηκαν από εμάς και βρέθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης 

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 ορίσετε  οριστικό ανάδοχο της προμήθειας «Ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και 

φορτηγού τύπου VAN» την εταιρεία με επωνυμία ΑΒΕΤΕ Κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ με ποσό 28.145,20 € 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 34.900,05€ με Φ.Π.Α. 24%. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

 
  
 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 απόφαση 724/2017 (6ΣΛ3Ω1Ρ-895) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

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

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

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

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

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

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

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

και ισχύει.  

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

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

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

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια 

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

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

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

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

«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 

(Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

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

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

 Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  

17REQ001856326. 

 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.  

 Το ΕΓΚΡΕΚΡΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ:17REQ001915216 

 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   

 Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια Ανοικτού Ανατρεπόμενου Δορυφορικού φορτηγού 

και Φορτηγό Τύπου VAN. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού για «την 

προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπο VAN». 

Β) Ορίζει οριστικό ανάδοχο  της προμήθειας «Ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού 

και φορτηγού τύπου VAN» την εταιρεία με επωνυμία ΑΒΕΤΕ Κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ με ποσό 28.145,20 

€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 34.900,05€ με Φ.Π.Α. 24%. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο εκτός ημερήσιας διάταξης               Aπόφ. Αρ.735 / 2017 (ΑΔΑ: Ω8Θ3Ω1Ρ-ΞΥΕ) 

 Έγκριση πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

οριστικού μειοδότη για την «προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών εκτύπωσης 

Δήμου Ρόδου» 

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

2/104984/5-12-2017) 

Ο αντιπρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση  της δ/νσης 

οικονομικών υπηρεσιών δήμου Ρόδου, τμήμα προμηθειών,  με αριθμ.πρωτ.2/104984/15-12-2017  ως 

εξής:      

Θέμα :   Έγκριση πρακτικών, επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη 

οριστικού μειοδότη, για τη προμήθεια «γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών εκτύπωσης του 

Δήμου Ρόδου».  

 Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής 

για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη της προμήθειας «γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών 

εκτύπωσης του Δήμου Ρόδου».  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου οικονομικών κου Σάββα Διακοσταματίου)   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών οριστικού μειοδότη για την προμήθεια «γραφικής ύλης, εντύπων και 

υλικών εκτύπωσης του Δήμου Ρόδου». 

  

Στη Ρόδο στις 13 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 20/2017 Απόφαση της ΟΕ και που 

απαρτίζεται από τους:  

 

1. Αφαντενό Νικόλαο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κανάκα Μανώλη ΔΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμο Αντωνάτο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία, στο άνοιγμα και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών του μειοδότη του 

δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 46819,1 του 

ΕΣΗΔΗΣ της «προμήθειας γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών εκτύπωσης του Δήμου Ρόδου», 

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 δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, σε εφημερίδες, ΦΕΚ, 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 
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ΟΕ, καθώς και έγκριση της προμήθειας και της διαγωνιστικής διαδικασίας από το ΔΣ (αποφ. 

581/2017). Επίσης προηγήθηκε η ανάδειξη προσωρινού μειοδότη η οποία εγκρίθηκε με την 680/2017 

απόφαση της Ο.Ε. 

 

Ο μειοδότης – ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΗΣ - στην συνέχεια υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 13/12/2017 τα 

δικαιολογητικά (πρωτότυπα) που ορίζονται από την διακήρυξη μετά από πρόσκληση μας στις 

27/11/2017 όπως: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. 

 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. 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. 

 Προς απόδειξη  της   Τεχνικής ικανότητας προσκόμισε βεβαίωση καλής εκτέλεσης του 

Δήμου Ρόδου της υπ΄αριθμ. 2/124760/14-11-2014. 

 

Η Επιτροπή αφού ήλεγξε και αξιολόγησε τα παραπάνω δικαιολογητικά ένα προς ένα, αποφαίνεται 

και γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

Να ορίσει οριστικό μειοδότη για την προμήθεια «γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών εκτύπωσης του 

Δήμου Ρόδου», στην εταιρεία  ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΗΣ με τιμή άνευ ΦΠΑ 153.755,81€ ήτοι με ΦΠΑ 

24%, 190.657,21€. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

  
 

 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 απόφαση 724/2017 (6ΣΛ3Ω1Ρ-895) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 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.  
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 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  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 

για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη, για την προμήθεια «γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών 

εκτύπωσης του Δήμου Ρόδου»   

Β) Ορίζει οριστικό μειοδότη  για την προμήθεια «γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών εκτύπωσης 

του Δήμου Ρόδου», στην εταιρεία  ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΗΣ με τιμή άνευ ΦΠΑ 153.755,81€ ήτοι με ΦΠΑ 

24%, 190.657,21€. 

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                 Aπόφ. Αρ. 736/ 2017 (ΑΔΑ:  ΩΡ53Ω1Ρ-ΔΙΑ) 

Συγκρότηση ετήσιου για το έτος 2018 γνωμοδοτικού οργάνου για τα έργα της Δ/νσης 

Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα νε το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα την 

παράγραφο 8Α, δημόσιες συμβάσεις έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, 

από οικονομικής άποψης προσφοράς, μόνο βάση τιμής. 

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/10520015-

12-2017) 

Ο ίδιος (ο αντιπρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση  της δ/νσης 

μεσαιωνικής πόλης και μνημείων ,  με αριθμ.πρωτ.2/105200/15-12-2017  ως εξής:      

 

«Θέμα: Συγκρότηση ετήσιου για το έτος 2018 γνωμοδοτικού οργάνου για τα έργα της Δ/νσης 

Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με το  άρθρο 221 του Ν. 4412/2016και ειδικότερα την παράγραφο 

8.
 
Α , δημόσιες συμβάσεις έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομικής 

άποψης προσφοράς μόνο βάση τιμής. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)  με απόφαση της αναθέτουσας 
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αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια 

βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή.     

Ειδικότερα σύμφωνα με  την παράγραφο 8.
 
Α πάντα του άρθρου 221  στις δημόσιες συμβάσεις έργων 

όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται  η πλέον συμφέρουσα  από οικονομικής άποψης προσφορά 

μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρω 

χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ , η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις 

τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η` 

της παρούσας παραγράφου και που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο  

μετά από κλήρωση. Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα  ψήφου, 

εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες 

εργοληπτικές οργανώσεις. 

(  η) Συνιστάται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Εργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών 

Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται τεχνικοί υπάλληλοι όλων των αναθετουσών 

αρχών ή αναθετόντων φορέων, των Ανεξάρτητων Αρχών και της Βουλής των Ελλήνων. Με απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για 

την εγγραφή στο Μητρώο, η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου, τα καθήκοντων των 

εγγεγραμμένων, τα πειθαρχικά αδικήματά τους και κάθε άλλο σχετικά με τα παραπάνω αναγκαίο θέμα. ) 

 

Η υπηρεσία προχώρησε σε κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α` 226) 

μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στον εν λόγω συλλογικό 

όργανο. Ο ορισμός της επιτροπής γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή. 

Σύμφωνα με το συνημμένο πρακτικό της δημόσιας κλήρωσης, που διενέργησε η Δ/νση Μεσαιωνικής 

Πόλης & Μνημείων στις 15/12/2017 λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 

και της υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ21508/4-11-2011 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ-

ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως τακτικά και αναπληρωματικά  τα μέλη του ετήσιου 

γνωμοδοτικού οργάνου κληρώθηκαν κατά σειρά οι παρακάτω υπάλληλοι: 

Τακτικά μέλη 

1) Παρασκευοπούλου Άννα  ,ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

2) Φωτίου Αναστάσιος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  

3)  Θεοχαρίδου Βασιλική  ,ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1) Μάγος Κυριάκος,  ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

2) Λουκά Σεβαστή,   ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3) Κιαουρτζής Εμμανουήλ , ΤΕ Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών 

 

Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 

ζητείται η συγκρότηση ετήσιου γνωμοδοτικού οργάνου- επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τα 

έργα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης με αρμοδιότητες σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 

4412/2016 

Τακτικά μέλη 

1. Παρασκευοπούλου Άννα  ,ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

2. Φωτίου Αναστάσιος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  

3. Θεοχαρίδου Βασιλική  ,ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1) Μάγος Κυριάκος,  ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

2) Λουκά Σεβαστή,   ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3) Κιαουρτζής Εμμανουήλ , ΤΕ Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών 

 

Ως πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται η Παρασκευοπούλου Άννα  ,ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

 

Τα τρία αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά που ορίστηκαν, οποιοδήποτε από 

τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του».  

 (Ακολουθεί η υπογραφή της διευθύντριας μεσαιωνικής πόλης και μνημείων κας Παρασκευοπούλου 

Άννας) 



   

 103 

  
 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 απόφαση 724/2017 (6ΣΛ3Ω1Ρ-895) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 Την εισήγηση της διεύθυνσης μεσαιωνικής πόλης και μνημείων με αριθμ.πρωτ. 2/105200/15-

12-2017 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής για «δημόσια κλήρωση μεταξύ των 

υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο ετήσιο ( για το 

έτος 2018) γνωμοδοτικού οργάνου για τα έργα της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και 

Μνημείων».    

Β) Ορίζει ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ετήσιου γνωμοδοτικού οργάνου τους 

παρακάτω υπαλλήλους:   

Τακτικά μέλη 
1) Παρασκευοπούλου Άννα  ,ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

2) Φωτίου Αναστάσιος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  

3) Θεοχαρίδου Βασιλική  ,ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1) Μάγος Κυριάκος,  ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

2) Λουκά Σεβαστή,   ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3)    Κιαουρτζής Εμμανουήλ , ΤΕ Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης               Aπόφ. Αρ.737 / 2017 (ΑΔΑ: ΩΓ3ΔΩ1Ρ-ΕΩ9)  

Έγκριση πρακτικού , επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη, για τη προμήθεια «υλικών οδικής σήμανσης του Δήμου Ρόδου»   

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

2/105478/18-12-2017) 

 
Ο αντιπρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση  της δ/νσης 

οικονομικών υπηρεσιών δήμου Ρόδου, τμήμα προμηθειών,  με αριθμ.πρωτ.2/105478/18-12-2017  ως 

εξής:      

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

οριστικού μειοδότη, για τη προμήθεια «υλικών οδικής σήμανσης του Δήμου Ρόδου».  

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της 

επιτροπής για τη προμήθεια «υλικών οδικής σήμανσης του Δήμου Ρόδου».  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου οικονομικών κου Σάββα Διακοσταματίου)   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ανάδειξης οριστικού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια «υλικών οδικής 

σήμανσης». 
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Στη Ρόδο στις 14 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 20/2017 Απόφαση της ΟΕ και που 

απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενό Νικόλαο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κανάκα Μανώλη ΔΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμο Αντωνάτο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία, στο άνοιγμα και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των προσωρινών 

μειοδοτών του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας υλικών οδικής σήμανσης (Κ.Α. 

30-6699.0002)», 60.000,00 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την 

απόφαση 639/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 5499/2017 Απόφαση του 

Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση σε μια τοπική εφημερίδα, αναρτήθηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 02/11/2017 με την περίληψη του διαγωνισμού 

2/91165/2017. 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. 621/2017, 638/2017). Τέλος, ο διαγωνισμός αναρτήθηκε και στο ΚΗΜΔΗΣ όπως 

ορίζει ο νόμος. 

Επίσης προηγήθηκε η ανάδειξη προσωρινού μειοδότη η οποία εγκρίθηκε με την 679/2017 απόφαση της 

Ο.Ε. 

 

Οι μειοδότες ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. και ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ – Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. σήμερα 17/12/2017 

υπέβαλαν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά που ορίζονται από την διακήρυξη 5499/2017 μετά από 

πρόσκληση μας στις 06/12/2017 με αρ. Πρωτ.:2/101895 όπως: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. 

 Υπεύθυνες Δηλώσεις 

 

Η Επιτροπή αφού ήλεγξε και αξιολόγησε τα παραπάνω δικαιολογητικά ένα προς ένα, αποφαίνεται και 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να ορίσει οριστικό μειοδότη για τα υλικά της ομάδας (Ι) (δεν περιλαμβάνει τα υλικά της 

υποομάδας Γ) στην εταιρεία ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. με ΑΦΜ 094333408, Λευκάδος 15 & Λεβιδίου 2 

– 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ.:2104831996 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, με τιμή 19.916,00€ άνευ 

ΦΠΑ, ήτοι με ΦΠΑ 24%, 24.695,84€. 

2. Να ορίσει οριστικό μειοδότη για τα υλικά της ομάδας (ΙΙ) στην εταιρεία ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ – 

Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. με ΑΦΜ 094374140, ΒΙ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΘ 41, Τ.Κ. 57022, 

ΤΗΛ.: 2310797802, email: odosimansi@tee.gr, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, με τιμή 17.960,00€ 

άνευ ΦΠΑ, ήτοι με ΦΠΑ 24%, 22.270,40€. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

 

  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 απόφαση 724/2017 (6ΣΛ3Ω1Ρ-895) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 Την εισήγηση του τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/105478/18-12-2017 

 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.  

mailto:odosimansi@tee.gr
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 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». 

 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. 

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

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

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

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

απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου 

συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη 

απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον 

Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή 

κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο 

διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του 

διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, 

που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη». 

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

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

 Την ανάγκη του Δήμου για την «προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης». 

 Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 30-6699.0002 του προϋπολογισμού 

του 2017. 

 Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

17REQ002145010. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού, για την 

ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την προμήθεια «υλικών οδικής σήμανσης του Δήμου Ρόδου»     

Β) Ορίζει  οριστικό μειοδότη για τα υλικά της ομάδας (Ι) (δεν περιλαμβάνει τα υλικά της υποομάδας Γ) 

στην εταιρεία ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. με ΑΦΜ 094333408, Λευκάδος 15 & Λεβιδίου 2 – 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ 

ΤΗΛ.:2104831996 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, με τιμή 19.916,00€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι με ΦΠΑ 24%, 

24.695,84€. 

Γ) Ορίζει οριστικό μειοδότη για τα υλικά της ομάδας (ΙΙ) στην εταιρεία ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ – Κ. 

ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. με ΑΦΜ 094374140, ΒΙ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΘ 41, Τ.Κ. 57022, ΤΗΛ.: 

2310797802, email: odosimansi@tee.gr, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, με τιμή 17.960,00€ άνευ ΦΠΑ, 

ήτοι με ΦΠΑ 24%, 22.270,40€. 

 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                Aπόφ. Αρ.738 / 2017 (ΑΔΑ: 7Γ6ΟΩ1Ρ-6ΜΣ) 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του 

Γαβριήλ Πλατή. 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/105515/18-12-2017) 

Ο αντιπρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση  της νομικής 

υπηρεσίας δήμου Ρόδου ,  με αριθμ.πρωτ.2/105515/18-12-2017  ως εξής:      

«ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί της από 14-12-2017 και με αρ. πρωτ. 2/104840/14-12-2017  αίτησης  

συμβιβασμού του Γαβριήλ Πλατή.  

mailto:odosimansi@tee.gr
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Ο Γαβριήλ Πλατής, έμπορος, κάτοικος Ρόδου, Βενετοκλέων 73, με ΑΦΜ. 004715856, άσκησε κατά 

του Δήμου αρχικά την από 20-6-2012 και με αύξοντα αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 392/20-6-2012 

αγωγή  του (που τελεσίδικα απερρίφθη για τυπικούς λόγους ως απαράδεκτη) και ακολούθως (εντός 

εξαμήνου) την από 17-5-2016 και με αύξοντα αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 38/1-7-2016 αγωγή του 

στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την καταβολή του ποσού των 18.302,61€, ως 

οφειλόμενο  τίμημα μετά ΦΠΑ τριών συμβάσεων πώλησης δυνάμει 3 τιμολογίων του  (2780/21-6-

2007, 2853/24-11-2007, 2877/22-12-2007) πώλησης προϊόντων της εμπορίας του (γραφεία, 

συρταριέρες, ερμάρια) στον πρώην Δήμου Πεταλούδων Ρόδου.  

Το Ειρηνοδικείο Ρόδου εξέδωσε την με αριθμό 246/2017 απόφασή του, με την οποία απέρριψε τις 

λοιπές ενστάσεις του Δήμου, δέχτηκε την ακυρότητα των συμβάσεων λόγω μη τήρησης της διαδικασίας 

ΕΚΠΟΤΑ καθώς συνολικά υπερέβαιναν το ποσόν των 15.000 € και επρόκειτο περί ομοειδών 

αντικειμένων, απέρριψε την κύρια βάση της αγωγής, αλλά έκαμε δεκτή την επικουρική του 

αδικαιολόγητου πλουτισμού και καταδίκασε τον Δήμο, ως διάδοχο του πρώην Δήμου Πεταλούδων, 

στην καταβολή του ποσού των τιμολογίων ύψους 18.302,61 € με τον νόμιμο τόκο και στα δικαστικά 

έξοδα. 

Η απόφαση αυτή δεν κοινοποιήθηκε μέχρι σήμερα στον Δήμο, ο οποίος δικαιούται να ασκήσει έφεση 

κατά αυτής». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Στάγκα Εμμανουήλ) 
  
 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 απόφαση 724/2017 (6ΣΛ3Ω1Ρ-895) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 Την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας (του νομικού συμβούλου κου Στάγκα Εμμανουήλ) με 

αριθμ.πρωτ. 105515/18-12-2017. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Εγκρίνει τον συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Ρόδου με του Γαβριήλ Πλατή, έμπορο, κάτοικο 

Ρόδου με ΑΦΜ 004715856, με την καταβολή   του ποσού του κεφαλαίου δηλαδή 18.302,61 

ευρώ (δεκαοκτώ χιλιάδων τριακοσίων δύο ευρώ και εξήντα ενός λεπτών) χωρίς δηλαδή  το 

νόμιμο τόκο και τα δικαστικά έξοδα από τα οποία έχει παραιτηθεί ο κος Πλατής. Αποφεύγεται 

έτσι η παράταση της εκκρεμοδικίας με τυχόν άσκηση έφεσης και της τοκοφορίας των εξόδων 

εκτέλεσης κλπ. 

 
 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης               Aπόφ. Αρ.739 / 2017 (ΑΔΑ: ΨΩΜ6Ω1Ρ-ΙΞΑ) 

Έγκριση για τις ανατροπές υποχρεώσεων - δεσμεύσεων διαφόρων δαπανών Π.Ο.Ε.    

        (Εισήγηση τμήματος λογιστηρίου με αριθμ.πρωτ. 2/105667) 

Ο αντιπρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση  του λογιστηρίου 

των Οικονομικών Υπηρεσιών,  με αριθμ.πρωτ.2/105667/18-12-2017  ως εξής:      

  Θέμα: Εισήγηση για ανατροπή υποχρεώσεων – δεσμεύσεων διαφόρων δαπανών  Π.Ο.Ε  

Κατόπιν σχετικών εγγράφων και προκειμένου για τη διαγραφή διαφόρων δαπανών ή παραστατικών 

(που θα επακολουθήσει) λόγω πληρωμής ή συμψηφισμού του, καθώς οι συγκεκριμένες 

μισθοδοτικές καταστάσεις έχουν αντικατασταθεί από άλλες (διορθωμένες) και έχουν πληρωθεί 

μέσα στο έτος 2017, και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 2 του Ν.4270/2014 και του 
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άρθρου 4, παρ. 2
α
 του Π.Δ/τος 80/2016, εισηγούμαστε την ανατροπή υποχρεώσεων – δεσμεύσεων, 

στους Κ.Α προϋπολογισμού και για τα παραστατικά που αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες Α 

και Β :  

 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Α 

 

Κ.Α Αξία Παρατηρήσεις 

00-8314.0001 10.758,97 Διαγραφή λόγω πληρωμής τον 4ο του 2016 

00-8314.0001 10.758,97 Διαγραφή λόγω πληρωμής τον 4ο του 2016 

30-8115.0099 25.734,36 Διαγραφή 

00-8315.0099 31.100,46 Διαγραφή 

00-8315.0099 181.555,54 Διαγραφή 

00-8315.0099 3.819,11 Διαγραφή 

00-8315.0099 13.050,82 Διαγραφή 

00-8315.0099 85.156,23 Διαγραφή 

 ΣΥΝΟΛΟ          361.934,46€ 

 

 
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

  

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Δικαιούχος Αξία Παρατηρήσεις 

1/2017 24/02/2017 «Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ» 400,00 
Διαγραφή λόγω 

Συμβιβασμού 

1/2017 24/02/2017 «Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ» 1.364,26 
Διαγραφή λόγω 

Συμβιβασμού 

16/1221/30-12-15 30/12/2015 Ε.Π.Τ.Α ΑΕ 31.479,81 

Επιστράφηκε στο 

2016 για τη 

διόρθωσή του 

λόγω αλλαγής 

ΦΠΑ. Δεν υπήρχε 

επαρκής πίστωση 

29/2017 7/12/2016 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ 

ΛΟΥΚΑ ΣΟΡΩΝΗΣ 

0,52 

Διαγραφή. Τέλος 

του χρόνου δεν 

εμφανίζει 

εξοφλημένο όλο 

το ποσό των 

14.489,20€ 

43/2016 01/08/2016 
ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ Γ. 

ΜΙΧΑΗΛ 
138,00 

Παραιτήθηκε των 

Δικαστικών 

Εξόδων επί του 

Πρακτικού 

Συμβιβασμού 

Α.Π 2588/15-5 15/05/2017 
ΚΟΥΤΤΗ ΜΑΡΙΑ του 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
1.103,60 

Διαγραφή διότι 

έχει συμψηφισμό 

βάσει Σύμβασης 

Συμβιβασμού. 

30.12.15/16/122 30/12/2015 ΤΣΙΓΚΡΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ 2.646,78 

Διαγραφή λόγω 

ανάκλησης του 

Λογ/σμου από την 

Τ.Υ 

   ΣΥΝΟΛΟ 37.132,97€ 
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Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για ανατροπή υποχρεώσεων – δεσμεύσεων των 

ανωτέρω δαπανών Π.Ο.Ε, σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

(Ακολουθούν οι υπογραφές της προϊσταμένης Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών κας 

Καλογήρου Παρασκευής καιτ ου Προϊσταμένου Λογιστηρίου κου Καράμπη Ηλία) 
  
 

 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 απόφαση 724/2017 (6ΣΛ3Ω1Ρ-895) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 Την εισήγηση του λογιστηρίου του Δήμου Ρόδου  με αριθμ.πρωτ. 1055667/18-12-2017. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τις παρακάτω ανατροπές υποχρεώσεων – δεσμεύσεων διαφόρων δαπανών Π.Ο.Ε.: 

 
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Α 

 

Κ.Α Αξία Παρατηρήσεις 

00-8314.0001 
10.758,97 

Διαγραφή λόγω πληρωμής τον 

4ο του 2016 

00-8314.0001 
10.758,97 

Διαγραφή λόγω πληρωμής τον 4ο του 

2016 

30-8115.0099 25.734,36 Διαγραφή  

00-8315.0099 31.100,46 Διαγραφή  

00-8315.0099 181.555,54 Διαγραφή  

00-8315.0099                3.819,11 Διαγραφή  

00-8315.0099 13.050,82 Διαγραφή  

00-8315.0099 85.156,23 Διαγραφή  

                 ΣΥΝΟΛΟ 361.934,46€ 

 

 
Β.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

  

Αρ. Ημ. Έκδοσης Δικαιούχος Αξία Παρατηρήσεις 

1/2017 24/02/2017 «Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ» 400,00 
Διαγραφή λόγω 

Συμβιβασμού 

1/2017 24/02/2017 «Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ» 1.364,26 
Διαγραφή λόγω 

Συμβιβασμού 

16/1221/30-12-15 30/12/2015 Ε.Π.Τ.Α ΑΕ 31.479,81 

Επιστράφηκε στο 2016 για 

τη διόρθωσή του λόγω 

αλλαγής ΦΠΑ. Δεν υπήρχε 

επαρκής πίστωση 

29/2017 7/12/2016 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ 

ΛΟΥΚΑ ΣΟΡΩΝΗΣ 

0,52 

Διαγραφή. Τέλος του χρόνου 

δεν εμφανίζει εξοφλημένο 

όλο το ποσό των 14.489,20€ 

43/2016 01/08/2016 
ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ Γ. 

ΜΙΧΑΗΛ 
138,00 

Παραιτήθηκε των 

Δικαστικών Εξόδων επί του 

Πρακτικού Συμβιβασμού 
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Α.Π 2588/15-5 15/05/2017 
ΚΟΥΤΤΗ ΜΑΡΙΑ του 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
1.103,60 

Διαγραφή διότι έχει 

συμψηφισμό βάσει 

Σύμβασης Συμβιβασμού. 

30.12.15/16/122 30/12/2015 ΤΣΙΓΚΡΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ 2.646,78 
Διαγραφή λόγω ανάκλησης 

του Λογ/σμου από την Τ.Υ 

   ΣΥΝΟΛΟ 37.132,97€ 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο εκτός ημερήσιας διάταξης             Aπόφ. Αρ.740 / 2017 (ΑΔΑ: 7ΣΦΥΩ1Ρ-ΦΨΝ) 

Ορισμός υπολόγων διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 7.690,00 

Ευρώ για να πληρωθούν α) η πρώτη δόση εξαμήνου για μίθσωμα ακινήτου για τη 

δημιουργία πρόχειρου καταυλισμού, για την εγκατάσταση των ΡΟΜΑ Ρόδου, β) την 

έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσηςς των όρων σύμβασης για «εγγυήσεις 

ενοικίου στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ της Εταιρείας Αξιοποίησης 

Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) και γ) την καταβολή των απαιτούμενων εξόδων έκδοσης της 

παραπάνω εγγυητικής επιτροπής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων και λοιπά τραπεζικά έξοδα.(Υπόλογοι υπάλληλοι: 

Γονιδάκης Αντώνιος του Ιωάννη, Ζαφείρα Διακολουκά του Λουκά και Μαρία Αγάπη 

Καραμπίνη του Κωνσταντίνου) 

(Εισήγηση τμήματος Δημάρχου με αριθμ.πρωτ.. 2/105836/18-12-2017) 

Ο αντιπρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση  του τμήματος 

Δημάρχου,  με αριθμ.πρωτ.2/105836/18-12-2017  ως εξής:      

Θέμα: Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου  

Σχετ.: α. Η υπ. αρ. 485/31-8-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

 β. Η υπ. αρ. 8886/20-11-2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.Α.Δ. 

 γ. Η υπ. αρ. 1052/28-11-2017 απόφαση του Δ.Σ. 

Με την υπ. αρ. 1052/28-11-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η αποδοχή της 

παραχώρησης (απ’ ευθείας εκμίσθωση) από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ.) στο 

Δήμο Ρόδου των μη δασικών τμημάτων του ΑΒΚ 2808, Κ.Μ. 297Α γαιών Ασγούρου νήσου Ρόδου 

νομού Δωδεκανήσου, συνολικού εμβαδού 7.967τ.μ., υπό τους όρους που αναφέρονται στη με αρ. πρωτ. 

8886/20-11-2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.Α.Δ. Αναφέρονται ενδεικτικά: η υποχρέωση του Δήμου 

Ρόδου για την καταβολή προς την ΕΤ.Α.Δ. ετήσιου οικονομικού ανταλλάγματος (ως μίσθωμα) ύψους 

πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) πλέον τυχόν επιβαρύνσεων που προβλέπονται από την κείμενη 

νομοθεσία που διέπει τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, που θα 

αναπροσαρμόζεται ετησίως μετά το δεύτερο μισθωτικό έτος σύμφωνα με το ΔΤΚ πλέον 1% και σε 

κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερο του 1%, η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

των όρων  της Σύμβασης ποσού ίσου του μισθώματος του πρώτου έτους ήτοι 5.000 ευρώ που θα 

ανανεώνεται ή συμπληρώνεται σύμφωνα με την αναπροσαρμογή του Μισθώματος για τα επόμενα 

μισθωτικά έτη, που εναλλακτικά μπορεί να κατατεθεί το ποσό σε λογαριασμό της ΕΤ.Α.Δ. και χρονική 

διάρκεια που ορίζεται σε δέκα (10) έτη. 

Μεταξύ άλλων εγκρίθηκε η καταβολή στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. πριν την υπογραφή της σύμβασης, ποσού 

επτά χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (7.590,00€) που αφορά την πρώτη δόση ποσού δύο 

χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (2.500,00€ + 3,6% χαρτόσημο: 90,00€ = 2.590,00€) και την 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€). 

Οι παραπάνω δαπάνες (μίσθωμα και εγγύηση) πρέπει να προηγηθούν της υπογραφής της σύμβασης 

καθώς αποτελούν προαπαιτούμενο αυτής. Οδηγούμαστε λοιπόν σε αδιέξοδο που μπορεί να επιλυθεί 

μόνο με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 172 του ν.3463/2007 (Δ.Κ.Κ.), απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση 

του. Με την απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή επίσης καθορίζει την προθεσμία απόδοσης 

λογαριασμού που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου πρέπει δε να λήγει ένα τουλάχιστον 

μήνα πριν το τέλος του οικονομικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 
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17/5-15/6/1959. Επειδή όμως βρισκόμαστε στο τέλος του έτους, η έγκριση παραχώρησης εγκρίθηκε 

από την ΕΤΑΔ πρόσφατα και η αποδοχή της έγινε από το Δ.Σ. ουσιαστικά ένα μήνα πριν το τέλος του 

έτους, αλλά η απόδοση του και η υπογραφή της σύμβασης πρέπει να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 

έτος, ήτοι πριν την 31
η
 Δεκεμβρίου 2017, οπότε κατ’ εξαίρεση η πληρωμή του να γίνει εντός του 

τελευταίου μήνα του οικονομικού έτους. 

Τα  εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα Δημοτικών Υπαλλήλων. 

Στην Οικονομική υπηρεσία έχει σταλεί η σχετική πρόταση για τη δέσμευση πίστωσης ύψους 7.590,00 € 

και έχει ήδη γίνει η σχετική διάθεση πίστωσης ως ακολούθως: 

- Ποσού 3.000 ευρώ για το μίσθωμα της πρώτης δόσης εξαμήνου (εκ των δύο ετησίως) της μίσθωσης 

ποσού 2.500 ευρώ πλέον χαρτοσήμου 90 ευρώ, εις βάρος του Κ.Α. 15-6231.0001 «Μίσθωμα 

ακινήτου για τη δημιουργία πρόχειρου καταυλισμού, για την εγκατάσταση των ΡΟΜΑ Ρόδου». 

- Ποσού 5.000 ευρώ για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης 

μίσθωσης, εις βάρος του Κ.Α. 00-6811.0001 «Εγγυήσεις ενοικίου». 

Ακόμη, η Οικονομική Επιτροπή έχει ήδη προβεί στη δέσμευση και διάθεση ποσού 1.000 ευρώ εις 

βάρος του Κ.Α. 00-6495.0001 «Έξοδα διαχείρισης τραπεζών», έχοντας υπόλοιπο διάθεσης 856 ευρώ 

που υπερκαλύπτει το απαιτούμενο ποσό που δεν θα υπερβαίνει τα 100 ευρώ.  

 

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει: 

1) Την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων 

ενενήντα ευρώ (2.590 €) που αφορά την πρώτη δόση εξαμήνου ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων 

ενενήντα ευρώ (2.500,00 € + 3,6% χαρτόσημο: 90,00 € = 2.590,00 €), εις βάρος του Κ.Α. 15-

6231.0001 «Μίσθωμα ακινήτου για τη δημιουργία πρόχειρου καταυλισμού, για την εγκατάσταση των 

ΡΟΜΑ Ρόδου», υπέρ της Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.). 

2) Τον ορισμό ως υπόλογο για την εκτέλεση του παραπάνω ΧΕΠ για την πρώτη δόση εξαμήνου ποσού 

δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (2.500,00 € + 3,6% χαρτόσημο: 90,00 € = 2.590,00 €), εις 

βάρος του Κ.Α. 15-6231.0001 «Μίσθωμα ακινήτου για τη δημιουργία πρόχειρου καταυλισμού, για την 

εγκατάσταση των ΡΟΜΑ Ρόδου», υπέρ της Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.),  τον κ. 

Αντώνιο ΓΟΝΙΔΑΚΗ του Ιωάννη, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου 

Ρόδου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής, στο σχετικό 

τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΑΔ (Τράπεζα Πειραιώς: 5029-019270-862) σύμφωνα με το με αρ. 

πρωτ. 8896/20-11-2017 έγγραφό της. 

3) Την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής 

Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) εις βάρος του 

Κ.Α. 00-6811.0001 «Εγγυήσεις ενοικίου», στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δ.) 

υπέρ της Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.). 

4) Τον ορισμό ως υπόλογο για την εκτέλεση του παραπάνω ΧΕΠ για την έκδοση Εγγυητικής 

Επιστολής Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) εις 

βάρος του Κ.Α. 00-6811.0001 «Εγγυήσεις ενοικίου», στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. 

& Δ.) υπέρ της Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), την κα. Ζαφείρα ΔΙΑΚΟΛΟΥΚΑ 

του Λουκά, ΔΕ Εισπρακτόρων ΟΤΑ, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου, στο όνομα της οποίας θα 

εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής. 

5) Την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) για την καταβολή των απαιτούμενων 

εξόδων έκδοσης της παραπάνω Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης 

ποσού εκατόν ευρώ (100,00 €) εις βάρος του Κ.Α. 00-6495.0001 «Έξοδα διαχείρισης τραπεζών», 

στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δ.) και λοιπά τραπεζικά έξοδα για το σύνολο των 

διαδικασιών όλων των υπόλογων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση (όπως λ.χ. για την 

έκδοση των απαιτούμενων τραπεζικών επιταγών κ.λπ.). 

6) Τον ορισμό ως υπόλογο για την εκτέλεση του παραπάνω ΧΕΠ για την καταβολή των απαιτούμενων 

εξόδων έκδοσης της παραπάνω Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης 

στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δ.), και λοιπά τραπεζικά έξοδα για το σύνολο των 

διαδικασιών όλων των υπόλογων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση (όπως λ.χ. για την 

έκδοση των απαιτούμενων τραπεζικών επιταγών κ.λπ.), ποσού εκατόν ευρώ (100,00 €) εις βάρος του 

Κ.Α. 00-6495.0001 «Έξοδα διαχείρισης τραπεζών», την κα. Μαρία-Αγάπη ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ του 
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Κωνσταντίνου, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Ρόδου, στο όνομα της 

οποίας θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής. 

7) Την εξουσιοδότηση της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Ρόδου κα. Ζαφείρα ΔΙΑΚΟΛΟΥΚΑ του 

Λουκά, για την έκδοση της παραπάνω Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης των όρων της 

Σύμβασης στο πλαίσιο υπογραφής της Σύμβασης Εκμίσθωσης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της 

Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) τμημάτων της κτηματολογικής μερίδας 297Α 

γαιών Ασγούρου της νήσου Ρόδου, συνολικής επιφάνειας 7.967 τ.μ. (δύο τμήματα των 6.930 τ.μ. και 

1.037 τ.μ.). 

8) Την απόδοση λογαριασμού από τους παραπάνω οριζόμενους υπόλογους, σε διάστημα τριών μηνών 

από την ημέρα της απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β.Δ/τος 17/5-

15/6/1959» και κατ’ εξαίρεση λόγω του κατεπείγοντος και της σημασίας του θέματος, εντός του 

τρέχοντος οικονομικού έτους έως την 31
η
 Δεκεμβρίου 2017. 

        

(Ακολουθεί η υπογραφή του Δημάρχου Ρόδου κου Χατζηδιάκου Φώτη) 
  
 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 απόφαση 724/2017 (6ΣΛ3Ω1Ρ-895) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης 

για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης. 

 Την εισήγηση του τμήματος δημάρχου  του Δήμου Ρόδου  με αριθμ.πρωτ. 105836/18-12-2017. 

 Τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

A) Oρίζει  τον κ. Γονιδάκη Αντώνιο του Ιωάννη, Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,  μόνιμο 

υπάλληλο του Δήμου Ρόδου, ως υπόλογο, για τη διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος 

Προπληρωμής ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (2.590,00€)  που αφορά την πρώτη 

δόση εξαμήνου ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (2.500,00 € + 3,6% χαρτόσημο: 90,00 

€ = 2.590,00 €), εις βάρος του Κ.Α. 15-6231.0001 «Μίσθωμα ακινήτου για τη δημιουργία πρόχειρου 

καταυλισμού, για την εγκατάσταση των ΡΟΜΑ Ρόδου», υπέρ της Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοσίου 

(ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) στο σχετικό τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΑΔ (τράπεζα Πειραιώς: 5029-019270-862) 

σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 8896/20-11-2017 έγγραφό της ,  

B) Ορίζει την κα Ζαφείρα Διακολουκά του Λουκά, Δ.Ε Εισπρακτόρων Ο.Τ.Α., ,μόνιμο 

υπάλληλο του Δήμου Ρόδου, τη διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 

πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης των 

όρων της Σύμβασης ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) εις βάρος του Κ.Α. 00-6811.0001 

«Εγγυήσεις ενοικίου», στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δ.) υπέρ της Εταιρείας 

Αξιοποίησης Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), 

Γ)      Ορίζει την κα Μαρία – Αγάπη Καραμπίνη του Κωνσταντίνου, Τ.Ε. Διοικητικού – 

Λογιστικού, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Ρόδου, για τη διαχείριση του χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής ποσού εκατόν ευρώ (100,00 €) για  την καταβολή των απαιτούμενων εξόδων έκδοσης 

της παραπάνω Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης στο ταμείο 

παρακαταθηκών και δανείων (Τ.Π.&Δ) και λοιπά τραπεζικά έξοδα για το σύνολο των διαδικασιών 

όλων των υπόλογων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση (όπως λ.χ. για την έκδοση των 

απαιτούμενων τραπεζικών επιταγών κ.λ.π)  βάρος του Κ.Α. 00-6495.0001 «Έξοδα διαχείρισης 

τραπεζών»,   

Δ)  Η απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο υπάλληλο, θα γίνει και κατ’ εξαίρεση λόγω του 

κατεπείγοντος και της σημασίας του θέματος, εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους έως την 27
η
 

Δεκεμβρίου 2017. 
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Ε) Εξουσιοδοτεί  τη  μόνιμη υπάλληλο  του Δήμου Ρόδου κα. Ζαφείρα ΔΙΑΚΟΛΟΥΚΑ του Λουκά, 

για την έκδοση της παραπάνω Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης 

στο πλαίσιο υπογραφής της Σύμβασης Εκμίσθωσης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της Εταιρείας 

Αξιοποίησης Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) τμημάτων της κτηματολογικής μερίδας 297Α γαιών 

Ασγούρου της νήσου Ρόδου, συνολικής επιφάνειας 7.967 τ.μ. (δύο τμήματα των 6.930 τ.μ. και 1.037 

τ.μ.). 

 

Η σχετική έγκριση για την διάθεση πίστωσης ελήφθη με τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  

3/2017( 7Η0ΧΩ1Ρ-ΗΥ1) και 705/2017 (ΨΟ4ΒΩ1Ρ-637)  οι οποίες δεσμεύουν τις επιμέρους 

πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α.: 15-6231.0001 «Μίσθωμα ακινήτου για τη δημιουργία πρόχειρου 

καταυλισμού, για την εγκατάσταση των ΡΟΜΑ Ρόδου», 00-6811.0001 «Εγγυήσεις ενοικίου» και Κ.Α. 00-

6495.0001 «Έξοδα διαχείρισης τραπεζών», που έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο μητρώο 

δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ. 80/2016 και την εγκύκλιο αρ. 

2/100018/0026/30.12.2016 του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

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

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας ειδικής συνεδρίασης. 

          
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                

          α/α 

 

Στέφανος Δράκος       

  Αντιπρόεδρος                                                                      
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