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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: 2/10-1-2018  

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

2018 και ώρα 14:00 μ.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.: 2/948/5-1-2018, η 

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

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

νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) και 

ονομαστικά: 

 

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

Σταυρή Μιχαήλ, 5. Ψυλλάκη Βασίλειο,   

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μουτάφη Δήμο Μιχαήλ  (δικ/νος),   2. Καραγιάννη Μαρία (δικ/νη) 3. Κασσανή 

Ευγένιο (δικ/νος), 4. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος),  5. Δράκος Στέφανος (δικ/νος), 

παρόντων επίσης, της   Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής κας Μακρή Τριανταφυλλιάς  και του 

Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Δημητρίου Σαλαμαστράκη, 
 

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

μέλη της Επιτροπής για την ύπαρξη επτά 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:  

 

 

ΘΕΜΑ                                                                     Aπόφ. Αρ.8/ 2018 (ΑΔΑ:  ΩΦΘΩΩ1Ρ-ΛΙΖ) 

Λήψη απόφασης για την αιτιολογία  σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

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

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

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

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

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

διάταξη και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις: 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση  παράστασης στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Δ! Τμήμα, στις 30-1-2018 και άδεια 

μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση αιτήσεων ακύρωσης των Κυριάκου Ζιώγου κλπ, και 

επίσης ανάληψη της σχετικής δαπάνης.   

                            (Εισήγηση κ. Στάγκα Εμμανουήλ. με αριθμ.πρωτ. 2/1041/8-1-2018) 

Το θέμα θεωρείται επείγον λόγω της ημερομηνίας πραγματοποίησης του ταξιδιού. 

2. Έγκριση πρακτικού ακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια «υλικών οδικής σήμανσης του 

Δήμου Ρόδου» 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/1794/10-01-2018) 

Το θέμα θεωρείται επείγον γιατί η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου της απόφασης 

737/2017 που αφορούσε το θέμα δεν εγκρίθηκε εως την 31/12/2017συνέπεια να μην μπορεί να 

υπογραφεί η σύμβαση μέχρι 31/12/2017 όπως προβλεπόταν από την διακήρυξη του διαγωνισμού. 

3. Έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για οριστικό μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού 

διαγωνισμού της «μίσθωσης μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου» 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/1381/9-01-2018) 

Πρόκειται για το πρακτικό που ορίζει τον οριστικό μειοδότη για αυτό πρέπει να συζητηθεί 

προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση (αφού ελεγχθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αιγαίου) 

4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ημερομηνίας λήξης παραλαβής αιτήσεων που αφορούν την 

απευθείας μίσθωση αιγιαλού παραλίας (προτιμησιακό δικαίωμα) 

(Εισήγηση τμήματος προσόδων με αριθμ. πρωτ. 2/1521/9-1-2018) 

Πρόκειται για μία διαδικασία που πρέπει να γίνει άμεσα ενόψει της τουριστικής περιόδου. 

5. Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τις 

ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Ρόδου Α φάσης. 

(Εισήγηση διεύθυνσης τροχαίου υλικού και Μηχανημάτων με αριθμ. πρωτ. 2/1624/9-1-2018) 

Για το ένα από τα οχήματα που θα περάσουν τεχνικό έλεγχο η διαδικασία πρέπει να γίνει έως 

τις 19-1-2018. 

6. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου 

«Ολοκλήρωση όψεων Εθνικού Θεάτρου) 

(Εισήγηση Δ/νσης μεσαιωνικής πόλης και μνημείων με αριθμ.πρωτ. 2/1655/9-1-2018) 

Πρόκειται για διαδικασία που αφορά   πολύ σημαντικό έργο για τη πόλη της Ρόδου και πρέπει 

να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση. 

7. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου 

« Επεμβάσεις στην ανατολική όψη δημαρχείου – ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ. 

(Εισήγηση Δ/νσης μεσαιωνικής πόλης και μνημείων με αριθμ.πρωτ. 2/1653/9-1-2018) 

Πρόκειται για διαδικασία που αφορά  πολύ σημαντικό έργο για τη πόλη της Ρόδου και πρέπει 

να μην καθυστερήσει πολύ. 

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 Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

ανωτέρω θεμάτων,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω επτά  κατεπειγόντων θεμάτων στην 2

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  παράστασης στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Δ! Τμήμα, στις 30-1-2018 και 

άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση αιτήσεων ακύρωσης των Κυριάκου 

Ζιώγου κλπ, και επίσης ανάληψη της σχετικήςδαπάνης.      

2. Έγκριση πρακτικού ακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια «υλικών οδικής σήμανσης 

του Δήμου Ρόδου» 

3. Έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για οριστικό μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού 

διαγωνισμού της «μίσθωσης μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου»  

4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ημερομηνίας λήξης παραλαβής αιτήσεων που 

αφορούν την απευθείας μίσθωση αιγιαλού παραλίας (προτιμησιακό δικαίωμα) 

5. Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τις 

ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Ρόδου Α φάσης. 

6. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του 

έργου «Ολοκλήρωση όψεων Εθνικού Θεάτρου». 

7. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του 

έργου « Επεμβάσεις στην ανατολική όψη δημαρχείου – ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ. 

 

 

ΘΕΜΑ 1o                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                     Aπόφ. Αρ. 9 / 2018 (ΑΔΑ: Ω1Ζ8Ω1Ρ-ΠΕ3)  

Έγκριση για τις ανατροπές και διαθέσεις πιστώσεων  οικονομικού έτους 2018. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ: 2/943/5-1-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.: 2/943/5-1-2018, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  Πίνακα για ψήφιση πιστώσεων και  Αναλήψεις Υποχρεώσεων δαπανών 

οικονομικού έτους 2018  

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

διαβιβάζουμε τον σχετικό πίνακα για ψήφιση πιστώσεων και  Αναλήψεις υποχρεώσεων δαπανών 

οικονομικού έτους 2018 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).  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ  

      

            Κ.Α.Ε. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΔΗΣ ΥΨΟΥΣ  

1    Οδοιπορικά  10-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης Νομικού Συμβούλου 

Παπαγεωργίου Θεόδωρου στην 

Αθήνα την 18/1/2018 με αναπληρωτή 

Εμμανουήλ Στάγκα , Δημήτριο 

Σαλαμαστράκη και Κων/νο  Γιαννακό 

για να παραστεί για υπόθεση του 

Δήμου στο Γ΄ Τμήματος  του 

Συμβουλίου Επικρατείας   

300,00 
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(Ακολουθεί η υπογραφή της δ/ντριας οικονομικών υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής και του 

προϊσταμένου λογιστηρίου κου Καράμπη Ηλία) 
 

Το λόγο πήρε  ο πρόεδρος και ενημέρωσε τα μέλη για την ύπαρξη τριών συμπληρωματικών 

εισηγήσεων της Δ/νσης Οικονομικών με διαθέσεις και ανατροπές  πιστώσεων έτους 2018  οι οποίες 

είναι ανάγκη να ψηφιστούν για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας και του δήμου 

μας. Έτσι έθεσε υπόψη τις με αριθμ.πρωτ.2/1692/9-1-2018, 2/1715/9-1-2018 και 2/2066/10-1-2018 

εισηγήσεις ως κάτωθι: 

Πίνακας αποδεσμεύσεων 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α.Ε. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣ

Η ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ 

1 ΛΟΙΠΑ 00-6813.0001 Λοιπές εγγυήσεις 70.000,00 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15-6671.0003 Προμήθεια ανταλλακτικών 

μεταφορικών μέσων του 

προγράμματος βοήθεια στο σπίτι 

7.925,00 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10-6612.0001.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 

40.000,00 

4 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10-6613.0001.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ 

ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. 

ΡΟΔΟΥ 

60.000,00 

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10-6614.0001.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 

15.000,00 

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30-6661.0002.0001 ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. 

ΡΟΔΟΥ 

10.000,00 

7 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30-6661.0005.0001 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 10.000,00 

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30-6662.0001.0001 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 25.000,00 

9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30-6662.0003.0001 ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 10.000,00 

10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30-6662.0008.0001 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 25.000,00 

11 ΜΙΣΘΩΜΑ 70-6233.0001 Μίσθωση μηχανημάτων για τον 

καθαρισμό ΧΑΔΑ στη νήσο Ρόδο 

20.000,00 

12 ΜΙΣΘΩΜΑ 70-6233.0002 Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον 

καθαρισμό των ρεμάτων της 

Ανατολικής Πλευράς της Ν. Ρόδου 

20.000,00 

 

Πίνακας αναλήψεων 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α.Ε. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ 

1 Οδοιπορικά 70-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  της  

υπαλλήλου  Δ/νσης Τουρισμού Αναστασίας Σαββιού  

για την συμμετοχή της  στην έκθεση τουρισμού IFT  

2018  στο Βελιγράδι της Σερβίας  από 21/2/2018 έως 

και 26/2/2018 

1.600,00 
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2 Οδοιπορικά 70-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  του  

υπαλλήλου  Δ/νσης Τουρισμού  Φακιόλη Βαλάσιου   

για την συμμετοχή του  στην έκθεση τουρισμού IFT  

2018  στο Βελιγράδι της Σερβίας  από 21/2/2018 έως 

και 26/2/2018   

1.600,00 

3 Οδοιπορικά 70-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  του  

υπαλλήλου  Δ/νσης Τουρισμού Φακιόλη Βαλάσιου    

για την συμμετοχή του  στην έκθεση τουρισμού 

IMTM  2018  στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ από 5/2/2018 

έως και 8/2/2018.   

1.500,00 

4 Οδοιπορικά 70-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  της  

υπαλλήλου  Δ/νσης Τουρισμού Ειρήνης 

Χατζηνικολάου του Διαμαντή  για την συμμετοχή 

της  στην έκθεση τουρισμού World Panorama 

Festival 2018 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας από 

16/2/2018 έως και 19/2/2018.    

1.500,00 

5 Οδοιπορικά 70-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  της  

Διευθύντριας  Τουρισμού  κ. Βεατρίκης Καλλιόπης 

Σέρβου του Αθανασίου για την συμμετοχή της  στην 

έκθεση τουρισμού World Panorama Festival 2018 

στη Στοκχόλμη της Σουηδίας από 16/2/2018 έως και 

19/2/2018.    

1.600,00 

6 Οδοιπορικά 70-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  του 

υπαλλήλου Τουρισμού  κ. Βαλάσιου Φακιόλη του 

Εμμανουήλ  για την συμμετοχή του  στην έκθεση 

τουρισμού ΒΙΤ 2018 στο Μιλάνο της Ιταλίας  από 

10/2/2018 έως και 14/2/2018.    

1.500,00 

7 Οδοιπορικά 70-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  του 

υπαλλήλου Τουρισμού  κ. Κωνσταντίνου Χατζίκου  

του Κλήμη  για την συμμετοχή του  στην έκθεση 

τουρισμού ΒΙΤ 2018 στο Μιλάνο της Ιταλίας  από 

10/2/2018 έως και 14/2/2018.    

1.500,00 

8 Οδοιπορικά 70-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  του 

υπαλλήλου Τουρισμού  κ. Κωνσταντίνου Χατζίκου  

του Κλήμη  για την συμμετοχή του  στην έκθεση 

τουρισμού Salon De Vacances 2018 στις Βρυξέλλες 

του Βελγίου  από 31/01/2018 έως και 05/02/2018.    

1.900,00 

9 Οδοιπορικά 70-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  της  

Διευθύντριας  Τουρισμού  κ. Βεατρίκης Καλλιόπης 

Σέρβου του Αθανασίου για την συμμετοχή της  στην 

έκθεση τουρισμού Salon De Vacances 2018 στις 

Βρυξέλλες του Βελγίου  από 31/01/2018 έως και 

05/02/2018.    

2.300,00 

10 Οδοιπορικά 70-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  της  

υπαλλήλου Διεύθυνσης  Τουρισμού  κ. Σέβας 

Τσίμπλη  του Παναγιώτη για την συμμετοχή της   

στην έκθεση τουρισμού Boot 2018 στο Dusseldorf 

της Γερμανίας 2018  από 19/01/2018 έως και 

29/01/2018.    

2.800,00 

11 Οδοιπορικά 70-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  του  

υπαλλήλου Διεύθυνσης  Τουρισμού  κ. 

Κωνσταντίνου Χατζίκου του Κλήμη για την 

συμμετοχή του στην έκθεση τουρισμού Boot 2018 

στο Dusseldorf της Γερμανίας 2018  από 19/01/2018 

έως και 29/01/2018.    

2.800,00 

12 Οδοιπορικά 70-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  της  

υπαλλήλου  Δ/νσης Τουρισμού κ. Σέβας Τσίμπλη του 

Παναγιώτη   για την συμμετοχή της   στην έκθεση 

τουρισμού IMTM  2018  στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ 

από 5/2/2018 έως και 8/2/2018. 

1.500,00 

13 Οδοιπορικά 10-6422.0006 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  του  

υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής 

Προστασίας  κ. Ηλία Αργύρη  του Βασιλείου για την 

1.800,00 
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συμμετοχή του  στις εργασίες της 2
ης

 Συνάντησης 

Εργασίας του Συμβουλίου τελικών χρηστών του 

Ευρωπαϊκού Έργου IN-PREP (GA No. 740627)  στο 

Βερολίνο της Γερμανίας  από 18/2/2018 έως και 

23/2/2018. 

14 Απόδοση 00-8242.0007 Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 

10.000,00 

15 Οδοιπορικά 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  της 

Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και 

Απόδημων Ροδίων κ. Μαρίας Χατζηλαζάρου του 

Λαζάρου   για την συμμετοχή της   στην έκθεση 

τουρισμού Boot 2018 στο Dusseldorf της Γερμανίας 

από 19/01/2018 έως και 24/01/2018.    

2.075,00 

16 Οδοιπορικά 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  της 

Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και 

Απόδημων Ροδίων κ. Μαρίας Χατζηλαζάρου του 

Λαζάρου   για την συμμετοχή της   στην έκθεση 

τουρισμού FERIENMESSE WIEN 2017 στην 

Αυστρία από 11/01/2018 έως και 15/01/2018.    

1.800,00 

17 Οδοιπορικά 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  της 

Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και 

Απόδημων Ροδίων κ. Μαρίας Χατζηλαζάρου του 

Λαζάρου   για την συμμετοχή της   στην έκθεση 

τουρισμού Salon De Vacances 2018 στις Βρυξέλλες 

του Βελγίου από 31/01/2018 έως και 05/02/2018.    

2.300,00 

18 Οδοιπορικά 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  του  

Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Μεσαιωνικής Πόλης κ. Ελευθερίου Χατζηιωάννου 

για την συμμετοχή του  στη Διεθνή έκθεση 

τουρισμού World Panorama Festival 2018 στη 

Στοκχόλμη της Σουηδίας από 16/2/2018 έως και 

19/2/2018.    

2.000,00 

 

Αποδεσμεύσεις ποσών 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α.Ε. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 ΕΡΓΟ 
61-7326.0003 

Κατασκευή κερκίδων αθλητικού κέντρου 

στην περιοχή Αγ. Σουλά στο Δ.Δ. Σορωνής 
277.927,00 

2 ΕΡΓΟ 
61-7341.0026 

Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού, 

Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου. 
800.000,00 

3 ΕΡΓΟ 
64-7341.0051 

Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨ Φαληρακίου 

Δήμου Ρόδου. 
382.400,00 

 

4 

 

ΕΡΓΟ 

 

30-7311.0006 

Επισκευή-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου 

Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοίκησης -

μεταστέγαση υπηρεσιών" 

 

1.021.881,00 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/943/5-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών   

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τις συμπληρωματικές εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμούς 

πρωτοκόλλου 2/1692/9-1-2018, 2/1715/9-1-2018 και 2/2066/10-1-2018, 
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      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

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

στους σχετικούς Κ.Α., προϋπολογισμού 2018, 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: 

 

Πίνακας Ανατροπών 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α.Ε. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ 

1 ΛΟΙΠΑ 00-6813.0001 Λοιπές εγγυήσεις 70.000,00 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15-6671.0003 

Προμήθεια ανταλλακτικών 

μεταφορικών μέσων του 

προγράμματος βοήθεια στο σπίτι 

7.925,00 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10-6612.0001.0001 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 

40.000,00 

4 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10-6613.0001.0001 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ 

ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 

60.000,00 

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10-6614.0001.0001 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 
15.000,00 

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30-6661.0002.0001 
ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. 

ΡΟΔΟΥ 
10.000,00 

7 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30-6661.0005.0001 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 10.000,00 

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30-6662.0001.0001 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. 

ΡΟΔΟΥ 
25.000,00 

9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30-6662.0003.0001 ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 10.000,00 

10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30-6662.0008.0001 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 25.000,00 

11 ΜΙΣΘΩΜΑ 70-6233.0001 
Μίσθωση μηχανημάτων για τον 

καθαρισμό ΧΑΔΑ στη νήσο Ρόδο 
20.000,00 

12 ΜΙΣΘΩΜΑ 70-6233.0002 

Μίσθωση μηχανημάτων έργου για 

τον καθαρισμό των ρεμάτων της 

Ανατολικής Πλευράς της Ν. Ρόδου 

20.000,00 

13 ΕΡΓΟ 61-7326.0003 

Κατασκευή κερκίδων αθλητικού 

κέντρου στην περιοχή Αγ. Σουλά στο 

Δ.Δ. Σορωνής 

277.927,00 

14 ΕΡΓΟ 61-7341.0026 

Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού 

σταθμού, Δημοτικής Ενότητας 

Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου. 

800.000,00 

15 ΕΡΓΟ 64-7341.0051 
Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨ 

Φαληρακίου Δήμου Ρόδου. 
382.400,00 

 

16 

 

ΕΡΓΟ 

 

30-7311.0006 

Επισκευή-συντήρηση παλαιού 

νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη 

αναγκών διοίκησης -μεταστέγαση 

υπηρεσιών" 

 

1.021.881,00 
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Πίνακας Αναλήψεων 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α.Ε. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΔΗΣ 

ΥΨΟΥΣ 

1 Οδοιπορικά 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης 

Νομικού Συμβούλου Παπαγεωργίου Θεόδωρου 

στην Αθήνα την 18/1/2018 με αναπληρωτή 

Εμμανουήλ Στάγκα, Δημήτριο Σαλαμαστράκη 

και Κων/νο  Γιαννακό για να παραστεί για 

υπόθεση του Δήμου στο Γ΄ Τμήματος  του 

Συμβουλίου Επικρατείας 

300,00 

2 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  

της  υπαλλήλου  Δ/νσης Τουρισμού Αναστασίας 

Σαββιού  για την συμμετοχή της  στην έκθεση 

τουρισμού IFT  2018  στο Βελιγράδι της Σερβίας  

από 21/2/2018 έως και 26/2/2018 

1.600,00 

3 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  

του  υπαλλήλου  Δ/νσης Τουρισμού  Φακιόλη 

Βαλάσιου   για την συμμετοχή του  στην έκθεση 

τουρισμού IFT  2018  στο Βελιγράδι της Σερβίας  

από 21/2/2018 έως και 26/2/2018 

1.600,00 

4 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  

του  υπαλλήλου  Δ/νσης Τουρισμού Φακιόλη 

Βαλάσιου    για την συμμετοχή του  στην έκθεση 

τουρισμού IMTM  2018  στο Τελ Αβίβ του 

Ισραήλ από 5/2/2018 έως και 8/2/2018. 

1.500,00 

5 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  

της  υπαλλήλου  Δ/νσης Τουρισμού Ειρήνης 

Χατζηνικολάου του Διαμαντή  για την συμμετοχή 

της  στην έκθεση τουρισμού World Panorama 

Festival 2018 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας από 

16/2/2018 έως και 19/2/2018. 

1.500,00 

6 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  

της  Διευθύντριας  Τουρισμού  κ. Βεατρίκης 

Καλλιόπης Σέρβου του Αθανασίου για την 

συμμετοχή της  στην έκθεση τουρισμού World 

Panorama Festival 2018 στη Στοκχόλμη της 

Σουηδίας από 16/2/2018 έως και 19/2/2018. 

1.600,00 

7 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  

του υπαλλήλου Τουρισμού  κ. Βαλάσιου Φακιόλη 

του Εμμανουήλ  για την συμμετοχή του  στην 

έκθεση τουρισμού ΒΙΤ 2018 στο Μιλάνο της 

Ιταλίας  από 10/2/2018 έως και 14/2/2018. 

1.500,00 

8 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  

του υπαλλήλου Τουρισμού  κ. Κωνσταντίνου 

Χατζίκου  του Κλήμη  για την συμμετοχή του  

στην έκθεση τουρισμού ΒΙΤ 2018 στο Μιλάνο 

της Ιταλίας  από 10/2/2018 έως και 14/2/2018. 

1.500,00 

9 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  

του υπαλλήλου Τουρισμού  κ. Κωνσταντίνου 

Χατζίκου  του Κλήμη  για την συμμετοχή του  

στην έκθεση τουρισμού Salon De Vacances 2018 

στις Βρυξέλλες του Βελγίου  από 31/01/2018 έως 

και 05/02/2018. 

1.900,00 

10 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  

της  Διευθύντριας  Τουρισμού  κ. Βεατρίκης 

Καλλιόπης Σέρβου του Αθανασίου για την 

συμμετοχή της  στην έκθεση τουρισμού Salon De 

Vacances 2018 στις Βρυξέλλες του Βελγίου  από 

31/01/2018 έως και 05/02/2018. 

 

2.300,00 
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11 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  

της  υπαλλήλου Διεύθυνσης  Τουρισμού  κ. Σέβας 

Τσίμπλη  του Παναγιώτη για την συμμετοχή της   

στην έκθεση τουρισμού Boot 2018 στο 

Dusseldorf της Γερμανίας 2018  από 19/01/2018 

έως και 29/01/2018. 

2.800,00 

12 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  

του  υπαλλήλου Διεύθυνσης  Τουρισμού  κ. 

Κωνσταντίνου Χατζίκου του Κλήμη για την 

συμμετοχή του στην έκθεση τουρισμού Boot 

2018 στο Dusseldorf της Γερμανίας 2018  από 

19/01/2018 έως και 29/01/2018. 

2.800,00 

13 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  

της  υπαλλήλου  Δ/νσης Τουρισμού κ. Σέβας 

Τσίμπλη του Παναγιώτη   για την συμμετοχή της   

στην έκθεση τουρισμού IMTM  2018  στο Τελ 

Αβίβ του Ισραήλ από 5/2/2018 έως και 8/2/2018. 

1.500,00 

14 Οδοιπορικά 10-6422.0006 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  

του  υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου 

Πολιτικής Προστασίας  κ. Ηλία Αργύρη  του 

Βασιλείου για την συμμετοχή του  στις εργασίες 

της 2
ης

 Συνάντησης Εργασίας του Συμβουλίου 

τελικών χρηστών του Ευρωπαϊκού Έργου IN-

PREP (GA No. 740627)  στο Βερολίνο της 

Γερμανίας  από 18/2/2018 έως και 23/2/2018. 

1.800,00 

15 Απόδοση 00-8242.0007 
Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 
10.000,00 

16 Οδοιπορικά 00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  

της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς 

Προβολής και Απόδημων Ροδίων κ. Μαρίας 

Χατζηλαζάρου του Λαζάρου   για την συμμετοχή 

της   στην έκθεση τουρισμού Boot 2018 στο 

Dusseldorf της Γερμανίας από 19/01/2018 έως 

και 24/01/2018. 

2.075,00 

17 Οδοιπορικά 00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  

της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς 

Προβολής και Απόδημων Ροδίων κ. Μαρίας 

Χατζηλαζάρου του Λαζάρου   για την συμμετοχή 

της   στην έκθεση τουρισμού FERIENMESSE 

WIEN 2017 στην Αυστρία από 11/01/2018 έως 

και 15/01/2018. 

1.800,00 

18 Οδοιπορικά 00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  

της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς 

Προβολής και Απόδημων Ροδίων κ. Μαρίας 

Χατζηλαζάρου του Λαζάρου   για την συμμετοχή 

της   στην έκθεση τουρισμού Salon De Vacances 

2018 στις Βρυξέλλες του Βελγίου από 31/01/2018 

έως και 05/02/2018. 

2.300,00 

19 Οδοιπορικά 00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  

του  Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Μεσαιωνικής Πόλης κ. Ελευθερίου 

Χατζηιωάννου για την συμμετοχή του  στη 

Διεθνή έκθεση τουρισμού World Panorama 

Festival 2018 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας από 

16/2/2018 έως και 19/2/2018. 

2.000,00 

 
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

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

διατάκτης, όπου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4270/2014, διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 
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ΘΕΜΑ 2o                                                               Aπόφ. Αρ. 10/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΞ1ΟΩ1Ρ-Ω87) 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 

2018. 

(Εισήγηση τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/606/4-1-2018) 

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

και πληροφόρησης  με αρ. πρωτ.: 2/606/4-01-2018, ως κατωτέρω: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, 

οικονομικού έτους  2018. 

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

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

αποδεικνύονται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανεπαρκείς ή για τη δημιουργία νέων 

πιστώσεων προς αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν έχουν προβλεφθεί, 

εγγράφεται στον προϋπολογισμό ειδική πίστωση με τον τίτλο «αποθεματικό. Η μεταφορά της πίστωσης 

γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και για λόγους λογιστικής τάξης πραγματοποιείται 

μέσω του αποθεματικού (άρθρο 8 παρ. 3 και 5 ΒΔ 17/5-15/6/1959). 

 Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα  και απρόοπτες ανάγκες 

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

εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 

 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 (ΑΔΑ:ΩΖΥΑΟΡ1Ι-ΣΕΘ) 

΅ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 1321.0081 και τίτλο «Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου», 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.000.000 €, κατά 800.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 61-7341.0026 

2. Κ.Α 1321.0082 και τίτλο «Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου Ρόδου», 

προϋπολογισμού δαπάνης 450.000 €, κατά 382.400 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 64-7341.0051 

3. Κ.Α 1322.0025 και τίτλο «Κατασκευή κερκίδων αθλητικού κέντρου στην περιοχή Αγ. Σουλά στο 

Δ.Δ. Σορωνής», προϋπολογισμού δαπάνης 327.927 €, κατά 277.927 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 61-7326.0003 

4. Κ.Α 1322.0032 και τίτλο «Αποπεράτωση ανοικτού κολυμβητηρίου στη Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού 

(Οικοδομικές και Ημ Εργασίες)», προϋπολογισμού δαπάνης 308.000 €, κατά 283.000 € με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 15-7326.0001 

5. Κ.Α 1328.0110 και τίτλο «Προστασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίνι.», προϋπολογισμού δαπάνης 

488.400 €, κατά 488.400 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 64-7332.0001 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 1321.0002 και τίτλο «Προστασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίνι.», προϋπολογισμού δαπάνης 

150.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

(ΑΔΑ Απ. Ένταξης: 6ΨΔΘ7ΛΞ-ΥΛΩ). Έγινε ισόποση εγγραφή στον Κ.Α. εξόδου 64-7341.0002 

 

         

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
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Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 64-7341.0002 και τίτλο «Προστασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίνι.» προϋπολογισμού δαπάνης 

150.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

Έγινε ισόποση εγγραφή στον  Κ.Α. εσόδου 1321.0002 

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 61-7341.0026 και τίτλο «Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού, Δημοτικής Ενότητας 

Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000.000 €, κατά 800.000 € με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. 

εσόδου 1321.0081 

2. Κ.Α 64-7341.0051 και τίτλο «Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου Ρόδου.» 

προϋπολογισμού δαπάνης 450.000 €, κατά 382.400 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1321.0082 

3. Κ.Α 61-7326.0003 και τίτλο «Κατασκευή κερκίδων αθλητικού κέντρου στην περιοχή Αγ. Σουλά στο 

Δ.Δ. Σορωνής» προϋπολογισμού δαπάνης  327.927 €, κατά 277.927 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 

1322.0025 

4. Κ.Α 15-7326.0001 και τίτλο «Αποπεράτωση ανοικτού κολυμβητηρίου στη Δημοτική Ενότητα 

Ιαλυσού. (οικοδομικές και ημ. εργασίες)» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000.000 €, κατά 283.000 € με 

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

μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1322.0032 

5.  Κ.Α 64-7332.0001 και τίτλο «Προστασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίνι.» προϋπολογισμού δαπάνης 

488.400 €, κατά 488.400 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1328.0110 

 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.343.190,22 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, παραμένει αμετάβλητο. 

 

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

 

 

 

 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της διευθύντριας οικονομικών υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής και 

του προϊσταμένου προϋπολογισμού κου Αντωνάτου Γεράσιμου) 

 

    Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.: 2/2160/10-1-

2018 συμπληρωματική εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/606/4-1-2018 

εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018», ως 

κατωτέρω: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/606/4-1-2018 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, 

τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους  2018. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 1328.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίων ΑΚΑΒΗ», προϋπολογισμού δαπάνης 139.710 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 

Μνημείων. (ΑΔΑ: 6Ζ6Ρ465ΧΙ8-7ΡΛ) Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-7341.0001 

ΕΣΟΔΑ 179.051.766,67 

ΕΞΟΔΑ 177.708.576,45 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.343.190,22 
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2. Κ.Α 1328.0104 και τίτλο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 

του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους», προϋπολογισμού δαπάνης 357.790,40 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & 

Υγείας. (ΑΔΑ: 6ΦΒΗΟΞ7Φ-ΙΜΣ). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 60-7341.0007 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 1322.0030 και τίτλο «Επιχορήγηση για την Εθνική συμμετοχή του έργου MOTIVATE του 

προγράμματος INTERREG – MED 2014-2020», προϋπολογισμού δαπάνης 6.673,12€, κατά 20.019,38 

€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 

Οργάνωσης. Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους Κ.Α. εξόδου: 00-6495.0016, 00-6495.0018, 00-

6495.0024,10-6422.0004 

2. Κ.Α 1322.0031 και τίτλο «Επιχορήγηση για την Εθνική συμμετοχή του έργου BLUEISLANDS του 

προγράμματος INTERREG – MED 2014-2020», προϋπολογισμού δαπάνης 8.425,66€, κατά 25.277,00 

€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 

Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή στον Κ.Α. εξόδου 00-6495.0017 

3. Κ.Α 1323.0006 και τίτλο «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για 

Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ», προϋπολογισμού δαπάνης 300.300,00 €, ,κατά 

108.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους Κ.Α. εξόδου: 00-

6495.0020, 10-6422.0007, 70-7132.0001, 70-7135.0004 

4. Κ.Α 1323.0007 και τίτλο «ACUA / Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό 

Περιβάλλον- ''ACUA"», προϋπολογισμού δαπάνης 188.500,00 €, κατά 5.000,00 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε 

ισόποση εγγραφή στον Κ.Α. εξόδου 35-7135.0002 

5. Κ.Α 1326.0042 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο "Επισκευή - συντήρηση 

σχολικών κτιρίων"», προϋπολογισμού δαπάνης 320.000 €, κατά 96.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 

στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση 

εγγραφή στον Κ.Α. εξόδου 15-7331.0032 

6. Κ.Α 1326.0043 και τίτλο «Αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου 

Μεσσαναγρού», προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 €, κατά 25.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 

στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση 

εγγραφή στον Κ.Α. εξόδου 30-7311.0011 

7. Κ.Α 1329.0035 και τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου», προϋπολογισμού 

δαπάνης 40.000,00 €, κατά 51.600,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή στον Κ.Α. εξόδου                15-

7335.0002 

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 1326.0002 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση  με Περιφέρεια Ν Αιγαίου για επισκευη-

συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών"», 

προϋπολογισμού δαπάνης 650.000,00 €, κατά 650.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση μείωση 

στον Κ.Α. εξόδου 30-7311.0006 

 

         ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

 1. Κ.Α 00-6495.0023 και τίτλο «Απόδοση προστίμων των καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος», προϋπολογισμού δαπάνης 7.500,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού, σε εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 15 

του ν.4442/2016. 

2. Κ.Α 00-6495.0024  και τίτλο «Λοιπά έξοδα για το πρόγραμμα MOTIVATE», προϋπολογισμού 

δαπάνης 8.740,01 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

3. Κ.Α 00-6811.0001  και τίτλο «Εγγυήσεις ενοικίου», προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
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4. Κ.Α 00-6819.0001  και τίτλο «Λοιπές εγγυήσεις», προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00€, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 00-6819.0002  και τίτλο «Έκδοση εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή κοινωνικών δομών 

σε συνχρηματοδοτούμενα προγράμματα», προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 00-6819.0003  και τίτλο «Εκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των προγραμμάτων», 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού. 

7. Κ.Α 10-6012.0004  και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για προσωπικό Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 

Τεχνολογιών», προϋπολογισμού δαπάνης 5.790,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

8. Κ.Α 15-6011.0002 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», 

προϋπολογισμού δαπάνης 7.975,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του τμ. Λογιστηρίου.  

9. Κ.Α 15-6231.0001  και τίτλο «Μίσθωμα ακινήτου για την δημιουργία πρόχειρου καταυλισμού, για 

την εγκατάσταση των ΡΟΜΑ Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προυπολογισμού. 

10. Κ.Α 15-6422.0001  και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων», 

προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

11. Κ.Α 15-7133.0008.0001 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών ΔΕ 

Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 19.222,60 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

12. Κ.Α 15-7133.0008.0002 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΔΕ Ιαλυσού, Πεταλουδών, Καμείρου, Αταβύρου)» προϋπολογισμού δαπάνης 

19.187,66 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

13. Κ.Α 15-7133.0008.0003 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΔΕ Καλλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, Λίνδου, Ν. Ρόδου)» προϋπολογισμού 

δαπάνης 19.190,18 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

προμηθειών. 

14. Κ.Α 30-6422.0001  και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων», 

προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

15. Κ.Α 35-6422.0001  και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων», 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

16. Κ.Α 45-6422.0001  και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων», 

6προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

17. Κ.Α 60-7341.0007 και τίτλο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους», προϋπολογισμού δαπάνης 

357.790,40 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής 

Πολιτικής & Υγείας. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0104 

18. Κ.Α 64-7341.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίων ΑΚΑΒΗ», προϋπολογισμού δαπάνης 

139.710,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0001 

19. Κ.Α 70-7131.0001 και τίτλο «Προμήθεια μικρού φορτηγού τετράτροχου με ανατρεπόμενη 

καρότσα» προϋπολογισμού  δαπάνης 25.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. 

20. Κ.Α 70-7411.0003  και τίτλο «Γεωτεχνική Μελέτη – Έρευνα για τη Ροδιακή Έπαυλη», 

προϋπολογισμού δαπάνης 17.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.  
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Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 00-6031.0001 και τίτλο «Αποδοχές γενικού γραμματέα ειδικών συμβούλων και επιστημονικών 

συνεργατών», προϋπολογισμού δαπάνης 91.065,00 €, κατά 19.800 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού, λόγω της πρόσληψης ειδικού συμβούλου. 

2. Κ.Α 00-6053.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων», προϋπολογισμού 

δαπάνης 30.825,84 €, κατά 4.980 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού, λόγω της πρόσληψης ειδικού συμβούλου. 

3. Κ.Α 00-6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών», 

προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€, κατά 10.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 00-6423  και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων», προϋπολογισμού δαπάνης 

5.000,00€, κατά 3.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 00-6495.0016  και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα “MOTIVATE”», προϋπολογισμού 

δαπάνης          129.984,30 €, κατά 3.005,69 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, , έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

6. Κ.Α 00-6495.0017 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα “BLUEISLANDS”», προϋπολογισμού 

δαπάνης 19.407,40 €, κατά 25.277,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, , έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

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

«MOTIVATE»», προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 €, κατά 7.220,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από 

το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

8. Κ.Α 00-6495.0020  και τίτλο «Δαπάνες για το έργο  ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ», προϋπολογισμού δαπάνης          

7.500,00 €, κατά 5.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, , έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

9. Κ.Α 10-6266.0002 και τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (Παλαιές Συμβάσεις)», 

προϋπολογισμού δαπάνης 83.600,00 €, κατά 13.659,84 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

10. Κ.Α 10-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €, κατά 5.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

11. Κ.Α 10-6422.0004 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για 

τις ανάγκες του προγράμματος “MOTIVATE”» προϋπολογισμού δαπάνης 15.946,32 €, κατά 1.053,68 € 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 

Οργάνωσης. 

12. Κ.Α 10-6422.0007 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για 

τις ανάγκες του έργου ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00€, κατά 3.000,00 € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 

Οργάνωσης. 

13. Κ.Α 15-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου χρόνου (Βοήθεια στο σπίτι)» 

προϋπολογισμού δαπάνης 253.000,00 €, κατά 12.850,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

14. Κ.Α 15-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (Βοήθεια στο Σπιτι)» 

προϋπολογισμού δαπάνης 64.000,00 €, κατά 3.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

15. Κ.Α 15-6063.0001 και τίτλο «Παροχή σε γάλα προσωπικού Υπηρεσίας Πολιτισμού Αθλητισμού και 

Κοινωνικής Πολιτικής.», προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00€, κατά 1.000,00 με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

16. Κ.Α 15-6481.0001 και τίτλο «Τρόφιμα παιδικών σταθμών», προϋπολογισμού δαπάνης 135.000,00€, 

κατά 48.000,00 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

17. Κ.Α 15-6481.0007 και τίτλο «Δαπάνες σίτισης Κέντρου Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων», 

προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€, κατά 2.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

18. Κ.Α 15-7331.0013 και τίτλο «Συντηρήσεις Σχολικών μονάδων  εκτός πόλεως Ρόδου.», 

προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€, κατά 14.800,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2017 

(Σχολείων) 
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19. Κ.Α 15-7331.0032 και τίτλο «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων», προϋπολογισμού δαπάνης 

320.000,00€, κατά 96.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση: Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ. 

20. Κ.Α 15-7335.0002 και τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου», προϋπολογισμού 

δαπάνης 40.000,00€, κατά 51.600,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  Χρηματοδότηση: Χορηγία ΔΕΗ 

21. Κ.Α 30-7311.0006 και τίτλο «Επισκευή-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη 

αναγκών διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών"», προϋπολογισμού δαπάνης 1.021.881,00€, κατά 

268.119,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2017 

22. Κ.Α 30-7311.0011 και τίτλο «Αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου 

Μεσσαναγρού», προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€, κατά 25.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από 

το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση: 

Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ. 

23. Κ.Α 30-7323.0008 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου πόλεως Ρόδου ( Εντος και Εκτος 

σχεδίου)», προϋπολογισμού δαπάνης 135.000,00€, κατά 101.700,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 

2017 

24. Κ.Α 30-7323.0088 και τίτλο «Νέες πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή και κατασκευή νέων 

πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 90.000€, κατά 29.200€ με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

25. Κ.Α 30-7324.0015 και τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιρλανδική διάβαση Κολυμπίων έως 

ξενοδοχείο Λεβάντε (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)», προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€, κατά 20.150,00€ με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών. Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι (Έσοδα από εκποίηση). 

26. Κ.Α 30-7326.0074 και τίτλο «Κατασκευή τοιχίου για την αντιστήριξη πρανών στην Δ.Κ. Αγ. 

Ισιδώρου», προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€, κατά 25.500,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

27. Κ.Α 30-7331.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση – Διαμόρφωση κτιρίου για στέγαση δημοτικού 

ιατρείου οδού Βεργίνας.», προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€, κατά 50.000,00€ με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

28. Κ.Α 30-7331.0022 και τίτλο «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου», 

προϋπολογισμού δαπάνης 18.000€, κατά 20.350€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

29. Κ.Α 30-7333.0003 και τίτλο «Αποκατάσταση δρόμου περιοχής Σαραντανιού Δ.Κ. Κοσκινού και 

άρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου Δ.Κ. Αφάντου», προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€, κατά 

26.600,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών 

30. Κ.Α 30-7333.0076 και τίτλο «Βελτίωση οδικού δικτύου και πεζοδρομίων στην περιοχή Κρητικά», 

προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€, κατά 18.400,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2016 

31. Κ.Α 30-7333.0088 και τίτλο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων.», προϋπολογισμού δαπάνης 

25.000,00€, κατά 7.820,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2017 

32. Κ.Α 30-7333.0094 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Ε. Ατταβύρου.», 

προϋπολογισμού δαπάνης 90.000,00€, κατά 29.700,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι (Τέλος 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) 

33. Κ.Α 30-7333.0095 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Ε. Καμείρου.», 

προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00€, κατά 8.350,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι (Τέλος 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) 

34. Κ.Α 30-7335.0009 και τίτλο «Βελτίωση φωτισμού στην οδό 7ης Μαρτίου στο τμήμα απο την 

Τράπεζα της Ελλάδος έως το Εθνικό Θέατρο», προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€, κατά 40.000,00 € 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών. Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2017 
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35. Κ.Α 30-7335.0010 και τίτλο «Συντήρηση παλαιών και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων», 

προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€, κατά 6.500,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2016 

36. Κ.Α 30-7336.0002 και τίτλο «Αποκατάσταση γεφυριού και οδοστρώματος δρόμου προς Αγ. Νικήτα 

Τ.Κ. Δαματριάς.», προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€, κατά 2.500,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από 

το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

37. Κ.Α 30-7336.0042 και τίτλο «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου.», προϋπολογισμού 

δαπάνης 27.000,00€, κατά 44.590,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

38. Κ.Α 30-7336.0045 και τίτλο «Συμπλήρωση και βελτίωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων βιολογικού 

ΧΥΤΑ», προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, κατά 26.750,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

39. Κ.Α 35-7135.0002 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση απαιτούμενου υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού για το έργο ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης 162.200,00 €, κατά 5.000,00 € με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

40. Κ.Α 40-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 €, κατά 5.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

41. Κ.Α 70-6063.0001 και τίτλο «Παροχή σε γάλα» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 €, κατά 

27.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

42. Κ.Α 70-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €, κατά 20.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

43. Κ.Α 70-6641.0001 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 

μέσων(σύμβαση προηγούμενης χρονιάς)» προϋπολογισμού δαπάνης 360.000,00 €, κατά 218.672,25 € 

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

44. Κ.Α 70-6671.0002 και τίτλο «Λοιπά ανταλακτικά μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού δαπάνης 

60.000,00 €, κατά 45.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

προμηθειών. 

45. Κ.Α 70-6672.0002 και τίτλο «Ανταλακτικά λοιπών μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 

70.000,00 €, κατά 45.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

προμηθειών. 

46. Κ.Α 70-7132.0001 και τίτλο «Προμήθεια οχημάτων χαμηλών ρύπων για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 130.000,00€, κατά 50.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

47. Κ.Α 70-7135.0004 και τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής 

Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μεταφοράς για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης                

151.000,00 €, κατά 50.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 00-6813.0001  και τίτλο «Λοιπές εγγυήσεις», προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00€, κατά 

70.000,00 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 00-6813.0002  και τίτλο «Έκδοση εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή κοινωνικών δομών 

σε συνχρηματοδοτούμενα προγράμματα», προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, κατά 50.000,00 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 00-6813.0003  και τίτλο «Εκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των προγραμμάτων», 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, κατά 50.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

4. Κ.Α 15-6631.0002  και τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για το 

πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι», προϋπολογισμού δαπάνης 7.925,00€, κατά 7.925,00 € με μεταφορά 

ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

5. Κ.Α 15-6671.0003  και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του προγράμματος 

βοήθεια στο σπίτι», προϋπολογισμού δαπάνης 7.925,00€, κατά 7.925,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

6. Κ.Α 30-6063.0001  και τίτλο «Παροχές σε γάλα», προϋπολογισμού δαπάνης 36.000,00 €, κατά 

27.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
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7. Κ.Α 30-7135.0031  και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 €, κατά 30.000,00 € 

με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

8. Κ.Α 30-7311.0006 και τίτλο «Επισκευή-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη 

αναγκών διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών"», προϋπολογισμού δαπάνης 1.021.881,00€, κατά 

650.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. 1326.0002 

 

Αλλαγή τίτλων και αύξηση πιστώσεων  

 

1. Ο Κ.Α 10-6612.0001.0001 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 €, μετονομάζεται σε «Προμήθεια 

γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου Δήμου Ρόδου» και αυξάνεται κατά 18.993,56 € με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

2. Ο Κ.Α 10-6613.0001.0001 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 

60.000,00 €, μετονομάζεται σε «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων Δήμου Ρόδου» και αυξάνεται κατά 56.663,65 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

3. Ο Κ.Α 30-6661.0002.0001 και τίτλο «ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού 

δαπάνης 10.000,00 €, μετονομάζεται σε «Χρώματα – μονωτικά Δήμου Ρόδου» και αυξάνεται κατά 

8.061,34 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

4. Ο Κ.Α 30-6661.0005.0001 και τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού 

δαπάνης 10.000,00 €, μετονομάζεται σε «Υδραυλικά Δήμου Ρόδου» και αυξάνεται κατά 7.780,98 € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

5. Ο Κ.Α 30-6662.0001.0001 και τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού 

δαπάνης 25.000,00 €, μετονομάζεται σε «Οικοδομικά Δήμου Ρόδου» και αυξάνεται κατά 29.532,56 € 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

6. Ο Κ.Α 30-6662.0003.0001 και τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 

10.000,00 €, μετονομάζεται σε «Ασφαλτικά Δήμου Ρόδου» και αυξάνεται κατά 9.522,56 € με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

7. Ο Κ.Α 30-6662.0008.0001 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 

25.000,00 €, μετονομάζεται σε «Σκυρόδεμα Δήμου Ρόδου» και αυξάνεται κατά 19.591,64 € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

8. Ο Κ.Α. 70-7333.0001 με τίτλο «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδού Ιπποτών» προϋπολογισμού 

δαπάνης 80.000 €, μετονομάζεται σε «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδού Ιπποτών – Α’ φάση 

πεζοδρόμια» και αυξάνεται κατά 10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

 

Αλλαγή τίτλου  

 

1. Ο Κ.Α 10-6614.0001.0001 και τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 €, μετονομάζεται σε «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δήμου 

Ρόδου», έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

2. Ο Κ.Α 30-6661.0009.0001 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (ΤΖΑΜΙΑ) Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 3.000 €, μετονομάζεται σε «Υαλοπίνακες Δήμου Ρόδου», έπειτα από αίτημα 

του τμ. προμηθειών. 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-6063.0001 και τίτλο «Παροχές σε γάλα» προϋπολογισμού δαπάνης 61.000 €, κατά 20.000 € 

με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

2. Κ.Α 20-6641.0002 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 55.000 €, κατά 

14.900,05 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
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3. Κ.Α 20-7131.0007 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης» προϋπολογισμού 

δαπάνης 20.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 54.900,05 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-7131.0011 και τίτλο «Προμήθεια ανοικτού μικρού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού» 

προϋπολογισμού δαπάνης 17.900,02 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα του τμ. Προμηθειών.   

2. Κ.Α 20-7131.0012 και τίτλο «Προμήθεια φορτηγού τύπου VAN» προϋπολογισμού δαπάνης 

17.000,03 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών.   

3. Κ.Α 20-7135.0002 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης» προϋπολογισμού 

δαπάνης 20.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.   

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 54.900,05 € 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 70-6233.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό των ρεμάτων της 

Δυτικής Πλευράς της Ν. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 20.000 € 

 

Αλλαγή τίτλου και αύξηση πιστώσεως  

 

1.  Ο Κ.Α 70-6233.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό ΧΑΔΑ στη νήσο Ρόδο» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, μετονομάζεται σε «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό 

ΧΑΔΑ στη νήσο Ρόδο (Αρχαγγέλου, Αταβύρου)»  και αυξάνεται κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

 

Αλλαγή τίτλου  

 

1.  Ο Κ.Α 70-6233.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό των ρεμάτων της 

Ανατολικής Πλευράς της Ν. Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, μετονομάζεται σε «Μίσθωση 

μηχανημάτων για τον καθαρισμό των ρεμάτων Δ.Ε. Ρόδου και Δ.Ε. Ιαλυσού», έπειτα από αίτημα του 

του τμ. προμηθειών. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 20.000 € 

 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α  0441.0001 και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93)» προϋπολογισμού 

δαπάνης 1.904.655,58€ κατά  7.500,00  €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 0417.0001 και τίτλο «Δικαιώματα Εκκκλησίας» προϋπολογισμού δαπάνης  8.000,00 € κατά  

8.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 0417.0002 και τίτλο «Τέλη συντήρησης και αφής κανδηλίων» προϋπολογισμού δαπάνης 

25.000,00 € κατά  25.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. Προϋπολογισμού.  
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4. Κ.Α 0417.0003 και τίτλο «Δικαιώματα εισόδου αφής κανδυλίων» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 

€ κατά 1.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού. 

5. Κ.Α 0417.0004 και τίτλο «Αδειες εκτέλεσης διακόσμησης τάφου» προϋπολογισμού δαπάνης 

3.000,00 € κατά 3.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α  0417.0005  και τίτλο «Λοιπά εσοδα» προϋπολογισμού δαπάνης  1.500,00 € κατά  1.500,00 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

7. Κ.Α 2119.0015 και τίτλο «Δικαιώματα εισόδου αφής κανδυλίων» προϋπολογισμού δαπάνης  

1.000,00 € κατά  1.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 47.000,00 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων  

 

1. Κ.Α. 0118 και τίτλο «Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, άρθρο 75 Ν. 2065/92, ΚΥΑ 

32489/82).» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €,  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α. 0413 και τίτλο «Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής).» προϋπολογισμού δαπάνης  

1.000 €,  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α. 0417.0006 και τίτλο «Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών.» προϋπολογισμού δαπάνης  

38.500 €,  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α. 0463 και τίτλο «Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 

1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94).» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €,  με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α. 1693.0003 και τίτλο «Έσοδα για υπο του δήμου γενόμενες δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων ( ΚΥΑ 1002901/67/2002)» προϋπολογισμού δαπάνης 500 €,  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α. 2119.0004 και τίτλο «Από διάφορα λοιπά Έσοδα» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €,  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α. 2119.0016 και τίτλο «Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, άρθρο 75 Ν. 2065/92, 

ΚΥΑ 32489/82).» προϋπολογισμού δαπάνης  4.000 €,  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. Προσόδων.  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 47.000,00 € 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 

 

Η ανάγκη αναμόρφωσης όλων των ακόλουθων Κ.Α. δαπανών ΠΟΕ προέκυψε λόγω της αδυναμίας 

πρόβλεψης από τον μήνα Αύγουστο 2017 (μήνας κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ 2018) ακριβή ποσών 

των ανεξόφλητων δαπανών που θα προέκυπταν στις 31/12/2017, ανά Κ.Α. κατηγορίας δαπάνης και ανά 

υπηρεσία. Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν α) τα ανωτέρω, β) τις προϋπολογισθείσες πιστώσεις του Π/Υ 2018 

και τέλος γ) τις ανεξόφλητες δαπάνες έως 31.12.2017, εισηγούμαστε την ακόλουθη αναμόρφωση: 

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1.  Κ.Α  00-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  12.000  

€, κατά 11.496,50 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

2.  Κ.Α 00-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

200.000 €, κατά 125.428,60 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

3.  Κ.Α  00-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  

δαπάνης 80.127 €, κατά 34.068,68 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  
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4. Κ.Α 00-8114.0001 και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  50.000 €, κατά    50.000 € 

με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 00-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  900.000 €, κατά             

879.582,87 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 00-8117.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 600.000 €, κατά   581.334,13 

€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 10-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  200.000  

€, κατά 150.253,53 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

8.  Κ.Α 10-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

5.000 €, κατά 1.052,60 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

9. Κ.Α 10-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  

δαπάνης 90.000 €, κατά 61.747,36 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού. 

10. Κ.Α 10-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 175.000 €, κατά             

167.971,17 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

11. Κ.Α 10-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

130.000 €, κατά 25.389,84 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

12. Κ.Α 10-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  250.000 €, κατά 242.746 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

13. Κ.Α 10-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά 

ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

14. Κ.Α 10-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                      

» προϋπολογισμού  δαπάνης  5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

15. Κ.Α 15-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  1.000 €, 

κατά 1.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

16.  Κ.Α 15-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

22.000 €, κατά 22.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

17. Κ.Α 15-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  

δαπάνης  6.000 €, κατά  5.878,48 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

18.  Κ.Α 15-8115.0006 και τίτλο «Διάφορα  έξοδα καταργούμενων Οργανισμών» προϋπολογισμού  

δαπάνης 8.000 €, κατά 8.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

19.  Κ.Α  15-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης   230.000 €, κατά             

145.117,53 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

20. Κ.Α 15-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

65.000 €, κατά 43.638,56 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

21. Κ.Α 15-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης   30.000 €, κατά  20.300,56 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

22. Κ.Α 15-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                      

» προϋπολογισμού  δαπάνης  15.000 €, κατά 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

23. Κ.Α 30-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  20.000  

€, κατά 17.639,38 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

24. Κ.Α 30-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης   70.000 €, κατά              

32.855,82 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

25. Κ.Α 30-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

150.000 €, κατά 2.824,49 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  
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26. Κ.Α 30-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης   120.000 €, κατά  115.050,17 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

27. Κ.Α 30-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.100.000 € , κατά 925.316,62 € με 

μεταφορά ίσου ποσού  στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

28. Κ.Α 30-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                      

» προϋπολογισμού  δαπάνης 150.000 €, κατά 141.313,41€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

29.  Κ.Α  35-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  25.000 

€, κατά 24.390,93 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

30. Κ.Α 35-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  

δαπάνης 25.000 €, κατά 22.291,84 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

31.  Κ.Α  35-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης   2.000 €, κατά             

2.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

32. Κ.Α 35-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης  

47.000 €, κατά  13.207,58 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

33.  Κ.Α 40-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης   1.000 €, κατά             

944 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

34. Κ.Α 40-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 

€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

35. Κ.Α 40-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000€, κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

36. Κ.Α 45-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   8.000 

€, κατά 931,50 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

37. Κ.Α 60-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 25.000 € , κατά 10.639,19 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

38.  Κ.Α 61-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

1.000 €, κατά 788,80 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

39. Κ.Α 61-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  35.000 € ,κατά 29.172,19 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

40. Κ.Α 62-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 € , κατά 10.000 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

41. Κ.Α 62-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                      

» προϋπολογισμού  δαπάνης 35.000 €, κατά 35.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

42. Κ.Α 64-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 500.000 € , κατά 142.125,13 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

43. Κ.Α 70-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης 45.000  

€, κατά 37.401,64 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

44.  Κ.Α 70-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

1.000 €, κατά 1.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

45. Κ.Α 70-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  

δαπάνης 120.000 €, κατά 100.238,83 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

46. Κ.Α 70-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 9.000 €, κατά             

152,91 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

47. Κ.Α 70-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

280.000 €, κατά 105.178,82 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  
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48. Κ.Α 70-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 70.000 €, κατά 24.499,03 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

49. Κ.Α 70-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 60.000 € , κατά 48.522,23 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 4.465.490,92 € 

 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 40-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  418,55 €,  

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 45-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  570,08 €,  

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 60-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  521,38 €,  

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 61-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  

1.116,00 €,  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

Αύξηση πιστώσεων  

 

1. Κ.Α 15-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 220.000 € , κατά  27.415,52 € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2.  Κ.Α  30-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  

δαπάνης 60.000 €, κατά 68.739,53 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 35-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 22.000 €, κατά 80.328,46 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 40-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                      

» προϋπολογισμού  δαπάνης 300.000 €, κατά 2.605.846,98 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ  2.784.956,50 € 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ  20-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  10.000  €, 

κατά 2.998,45 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

2.  Κ.Α  20-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  

δαπάνης  300.000 €, κατά  124.305,64 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 20-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.000 €, κατά 1.000 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 20-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   1.000 

€, κατά 122,08 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 128.426,17 € 
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Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 3.000 €, κατά  6.686,88 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

*Προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων της ανταποδοτικής υπηρεσίας 

καθαριότητας προβαίνουμε στην αύξηση του κάτωθι Κ.Α. Εξόδου κατά το ποσό των 121.739,29 € 

(128.426,17 – 6.686,88) 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  4.504.000,00 €, κατά 

121.739,29 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ  128.426,17 € 

 

Από την τακτοποίηση των πληρωμών υποχρεώσεων ΠΟΕ, μεταφέρεται στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το 

ποσό των 1.680.534,42 € 

 

Αναμόρφωση κωδικών ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων  

 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α. 1215.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 2.928.873,35€, κατά 406.735,72 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό  

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

 

1.  Κ.Α  00-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  1.500 €, 

κατά 1.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 00-8314.0001  και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  22.000 €, κατά 482,06 € ,με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 00-8317.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 350.000 €, κατά 40.807,74 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4.  Κ.Α  10-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  100.000 

€, κατά 80.660,04 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

5.  Κ.Α 10-8312.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

2.000 €, κατά 2.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 10-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

40.000 €,  κατά 20.850 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 10-8315.0006 και τίτλο «Διάφορα  έξοδα καταργούμενων Οργανισμών» προϋπολογισμού  

δαπάνης 500 €,  κατά 500 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α 10-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 

€,  κατά 14.880 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  
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9. Κ.Α 10-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  190.000 €, κατά 72.566,66 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α 10-8322.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  2.500 €, κατά 2.500 €,  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

11. Κ.Α 10-8323.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  1.000 € , κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

12.  Κ.Α  15-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  800 €, 

κατά 800 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

13.  Κ.Α 15-8312.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

22.000 €, κατά 22.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

14. Κ.Α 15-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 4.000 €,  κατά 3.857,08 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

15. Κ.Α 15-8315.0006 και τίτλο «Διάφορα  έξοδα καταργούμενων Οργανισμών» προϋπολογισμού  

δαπάνης 6.000 €,  κατά 6.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

16. Κ.Α 15-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  90.000 €, κατά 

73.650,77 € ,με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

17. Κ.Α 15-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης 4.000 

€,  κατά 49,94 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

18. Κ.Α 15-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  942 €, κατά 942 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

19. Κ.Α 15-8322.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  125.000 €, κατά 125.000 €,  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

20.  Κ.Α  20-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  30.000 

€, κατά 18.625,82 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

21. Κ.Α 20-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  200 €, κατά 49,20 € ,με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

22. Κ.Α 20-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  20.000 €, κατά 5.253,50 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

23.  Κ.Α  30-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  14.000 

€, κατά 10.740,34 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

24. Κ.Α 30-8314.0001  και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  156 €, κατά 156 €,  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

25. Κ.Α 30-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  40.000 €, κατά 

13.880,40 € ,με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

26. Κ.Α 30-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης 80.000 

€, κατά 14.461,03 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

27. Κ.Α 30-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  60.000 €, κατά 22.481,55 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

28. Κ.Α 30-8322.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  637.418,17 €, κατά 243.224,05 €,  

με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

29.  Κ.Α  35-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  22.541 

€, κατά 22.541 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

30. Κ.Α 35-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  1.642,94€, κατά 

1.642,94€ ,με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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31. Κ.Α 35-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης 3.000 

€, κατά 1.091,66 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

32. Κ.Α 35-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 7.000 €, κατά 745,45 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

33. Κ.Α 40-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  360,81 €, κατά 56 € ,με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

34. Κ.Α 40-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.000 

€, κατά 1.354,99 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

35. Κ.Α 40-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  2.000 €, κατά 2.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

36.  Κ.Α  70-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  20.000 

€, κατά 20.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

37.  Κ.Α 70-8312.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

869 €, κατά 869 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

38. Κ.Α 70-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 20.000 €,  κατά 12.588,60 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

39. Κ.Α 70-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης 60.000 

€, κατά 31.216,36 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

40. Κ.Α 70-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  20.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

41. Κ.Α 70-8322.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  15.000 €, κατά 7.026,80 €,  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 920.050,98 € 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1.  Κ.Α 00-8312.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

160.000 €, κατά 36.431,78 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 00-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

2.850 €,  κατά 621,06 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 00-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  400.000 €, κατά 

202.212,40 € ,με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 10-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  100.000 €, κατά 

29.025,18 € ,με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 20-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

40.000 €, κατά 51.760€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 20-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης 800 €, 

κατά 5.914,60 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 30-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

30.000 €, κατά 26.524 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  
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8. Κ.Α 30-8323.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  80.000 € , κατά 31.876,54€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

9. Κ.Α 35-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

13.814,15€, κατά 127.027,90 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α 40-8323.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  60.000 € , κατά 911,49€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

11. Κ.Α 70-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  7.979,28 €, κατά 

1.010,31 € ,με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 513.315,26 €  

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.343.190,22 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη και 

τις εγγραφές στην υπ΄. αρ. 2/606/4-1-2018 εισήγησης, αυξάνεται κατά   224.381,60 €  και το τελικό 

αποθεματικό είναι 1.567.571,82 € 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/606/4-01-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήμα 

προϋπολογισμού και πληροφόρησης   

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τις συμπληρωματικές εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήμα προϋπολογισμού 

και πληροφόρησης  με αριθμό  πρωτοκόλλου 2/2160/10-1-2018   

 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

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

έτους 2018, ως κατωτέρω: 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 (ΑΔΑ:ΩΖΥΑΟΡ1Ι-ΣΕΘ) 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 1321.0081 και τίτλο «Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου», 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.000.000 €, κατά 800.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 61-7341.0026 

2. Κ.Α 1321.0082 και τίτλο «Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου Ρόδου», 

προϋπολογισμού δαπάνης 450.000 €, κατά 382.400 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 64-7341.0051 

3. Κ.Α 1322.0025 και τίτλο «Κατασκευή κερκίδων αθλητικού κέντρου στην περιοχή Αγ. Σουλά στο 

Δ.Δ. Σορωνής», προϋπολογισμού δαπάνης 327.927 €, κατά 277.927 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 61-7326.0003 

ΕΣΟΔΑ 178.823.427,73 

ΕΞΟΔΑ 177.255.855,91 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.567.571,82 



   

 27 

4. Κ.Α 1322.0032 και τίτλο «Αποπεράτωση ανοικτού κολυμβητηρίου στη Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού 

(Οικοδομικές και Ημ Εργασίες)», προϋπολογισμού δαπάνης 308.000 €, κατά 283.000 € με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 15-7326.0001 

5. Κ.Α 1328.0110 και τίτλο «Προστασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίνι.», προϋπολογισμού δαπάνης 

488.400 €, κατά 488.400 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 64-7332.0001 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 1321.0002 και τίτλο «Προστασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίνι.», προϋπολογισμού δαπάνης 

150.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

(ΑΔΑ Απ. Ένταξης: 6ΨΔΘ7ΛΞ-ΥΛΩ). Έγινε ισόποση εγγραφή στον Κ.Α. εξόδου 64-7341.0002 

 

         ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 64-7341.0002 και τίτλο «Προστασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίνι.» προϋπολογισμού δαπάνης 

150.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

Έγινε ισόποση εγγραφή στον  Κ.Α. εσόδου 1321.0002 

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 61-7341.0026 και τίτλο «Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού, Δημοτικής Ενότητας 

Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000.000 €, κατά 800.000 € με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. 

εσόδου 1321.0081 

2. Κ.Α 64-7341.0051 και τίτλο «Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου Ρόδου.» 

προϋπολογισμού δαπάνης 450.000 €, κατά 382.400 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1321.0082 

3. Κ.Α 61-7326.0003 και τίτλο «Κατασκευή κερκίδων αθλητικού κέντρου στην περιοχή Αγ. Σουλά στο 

Δ.Δ. Σορωνής» προϋπολογισμού δαπάνης  327.927 €, κατά 277.927 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 

1322.0025 

4. Κ.Α 15-7326.0001 και τίτλο «Αποπεράτωση ανοικτού κολυμβητηρίου στη Δημοτική Ενότητα 

Ιαλυσού. (οικοδομικές και ημ. εργασίες)» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000.000 €, κατά 283.000 € με 

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

μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1322.0032 

5.  Κ.Α 64-7332.0001 και τίτλο «Προστασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίνι.» προϋπολογισμού δαπάνης 

488.400 €, κατά 488.400 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1328.0110 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 1328.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίων ΑΚΑΒΗ», προϋπολογισμού δαπάνης 139.710 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 

Μνημείων. (ΑΔΑ: 6Ζ6Ρ465ΧΙ8-7ΡΛ) Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-7341.0001 

2. Κ.Α 1328.0104 και τίτλο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 

του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους», προϋπολογισμού δαπάνης 357.790,40 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & 

Υγείας. (ΑΔΑ: 6ΦΒΗΟΞ7Φ-ΙΜΣ). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 60-7341.0007 
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Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 1322.0030 και τίτλο «Επιχορήγηση για την Εθνική συμμετοχή του έργου MOTIVATE του 

προγράμματος INTERREG – MED 2014-2020», προϋπολογισμού δαπάνης 6.673,12€, κατά 20.019,38 

€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 

Οργάνωσης. Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους Κ.Α. εξόδου: 00-6495.0016, 00-6495.0018, 00-

6495.0024,10-6422.0004 

2. Κ.Α 1322.0031 και τίτλο «Επιχορήγηση για την Εθνική συμμετοχή του έργου BLUEISLANDS του 

προγράμματος INTERREG – MED 2014-2020», προϋπολογισμού δαπάνης 8.425,66€, κατά 25.277,00 

€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 

Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή στον Κ.Α. εξόδου 00-6495.0017 

3. Κ.Α 1323.0006 και τίτλο «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για 

Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ», προϋπολογισμού δαπάνης 300.300,00 €, ,κατά 

108.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους Κ.Α. εξόδου: 00-

6495.0020, 10-6422.0007, 70-7132.0001, 70-7135.0004 

4. Κ.Α 1323.0007 και τίτλο «ACUA / Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό 

Περιβάλλον- ''ACUA"», προϋπολογισμού δαπάνης 188.500,00 €, κατά 5.000,00 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε 

ισόποση εγγραφή στον Κ.Α. εξόδου 35-7135.0002 

5. Κ.Α 1326.0042 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο "Επισκευή - συντήρηση 

σχολικών κτιρίων"», προϋπολογισμού δαπάνης 320.000 €, κατά 96.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 

στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση 

εγγραφή στον Κ.Α. εξόδου 15-7331.0032 

6. Κ.Α 1326.0043 και τίτλο «Αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου 

Μεσσαναγρού», προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 €, κατά 25.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 

στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση 

εγγραφή στον Κ.Α. εξόδου 30-7311.0011 

7. Κ.Α 1329.0035 και τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου», προϋπολογισμού 

δαπάνης 40.000,00 €, κατά 51.600,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή στον Κ.Α. εξόδου                15-

7335.0002 

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 1326.0002 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση  με Περιφέρεια Ν Αιγαίου για επισκευη-

συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών"», 

προϋπολογισμού δαπάνης 650.000,00 €, κατά 650.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση μείωση 

στον Κ.Α. εξόδου 30-7311.0006 

 

         ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

 1. Κ.Α 00-6495.0023 και τίτλο «Απόδοση προστίμων των καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος», προϋπολογισμού δαπάνης 7.500,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού, σε εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 15 

του ν.4442/2016. 

2. Κ.Α 00-6495.0024  και τίτλο «Λοιπά έξοδα για το πρόγραμμα MOTIVATE», προϋπολογισμού 

δαπάνης 8.740,01 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

3. Κ.Α 00-6811.0001  και τίτλο «Εγγυήσεις ενοικίου», προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

4. Κ.Α 00-6819.0001  και τίτλο «Λοιπές εγγυήσεις», προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00€, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 00-6819.0002  και τίτλο «Έκδοση εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή κοινωνικών δομών 

σε συνχρηματοδοτούμενα προγράμματα», προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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6. Κ.Α 00-6819.0003  και τίτλο «Εκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των προγραμμάτων», 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού. 

7. Κ.Α 10-6012.0004  και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για προσωπικό Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 

Τεχνολογιών», προϋπολογισμού δαπάνης 5.790,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

8. Κ.Α 15-6011.0002 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», 

προϋπολογισμού δαπάνης 7.975,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του τμ. Λογιστηρίου.  

9. Κ.Α 15-6231.0001  και τίτλο «Μίσθωμα ακινήτου για την δημιουργία πρόχειρου καταυλισμού, για 

την εγκατάσταση των ΡΟΜΑ Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προυπολογισμού. 

10. Κ.Α 15-6422.0001  και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων», 

προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

11. Κ.Α 15-7133.0008.0001 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών ΔΕ 

Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 19.222,60 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

12. Κ.Α 15-7133.0008.0002 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΔΕ Ιαλυσού, Πεταλουδών, Καμείρου, Αταβύρου)» προϋπολογισμού δαπάνης 

19.187,66 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

13. Κ.Α 15-7133.0008.0003 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΔΕ Καλλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, Λίνδου, Ν. Ρόδου)» προϋπολογισμού 

δαπάνης 19.190,18 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

προμηθειών. 

14. Κ.Α 30-6422.0001  και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων», 

προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

15. Κ.Α 35-6422.0001  και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων», 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

16. Κ.Α 45-6422.0001  και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων», 

6προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

17. Κ.Α 60-7341.0007 και τίτλο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους», προϋπολογισμού δαπάνης 

357.790,40 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής 

Πολιτικής & Υγείας. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0104 

18. Κ.Α 64-7341.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίων ΑΚΑΒΗ», προϋπολογισμού δαπάνης 

139.710,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0001 

19. Κ.Α 70-7131.0001 και τίτλο «Προμήθεια μικρού φορτηγού τετράτροχου με ανατρεπόμενη 

καρότσα» προϋπολογισμού  δαπάνης 25.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. 

20. Κ.Α 70-7411.0003  και τίτλο «Γεωτεχνική Μελέτη – Έρευνα για τη Ροδιακή Έπαυλη», 

προϋπολογισμού δαπάνης 17.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.  

 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 00-6031.0001 και τίτλο «Αποδοχές γενικού γραμματέα ειδικών συμβούλων και επιστημονικών 

συνεργατών», προϋπολογισμού δαπάνης 91.065,00 €, κατά 19.800 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού, λόγω της πρόσληψης ειδικού συμβούλου. 

2. Κ.Α 00-6053.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων», προϋπολογισμού 

δαπάνης 30.825,84 €, κατά 4.980 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού, λόγω της πρόσληψης ειδικού συμβούλου. 
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3. Κ.Α 00-6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών», 

προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€, κατά 10.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 00-6423  και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων», προϋπολογισμού δαπάνης 

5.000,00€, κατά 3.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 00-6495.0016  και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα “MOTIVATE”», προϋπολογισμού 

δαπάνης          129.984,30 €, κατά 3.005,69 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, , έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

6. Κ.Α 00-6495.0017 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα “BLUEISLANDS”», προϋπολογισμού 

δαπάνης 19.407,40 €, κατά 25.277,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, , έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

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

«MOTIVATE»», προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 €, κατά 7.220,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από 

το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

8. Κ.Α 00-6495.0020  και τίτλο «Δαπάνες για το έργο  ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ», προϋπολογισμού δαπάνης          

7.500,00 €, κατά 5.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, , έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

9. Κ.Α 10-6266.0002 και τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (Παλαιές Συμβάσεις)», 

προϋπολογισμού δαπάνης 83.600,00 €, κατά 13.659,84 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

10. Κ.Α 10-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €, κατά 5.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

11. Κ.Α 10-6422.0004 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για 

τις ανάγκες του προγράμματος “MOTIVATE”» προϋπολογισμού δαπάνης 15.946,32 €, κατά 1.053,68 € 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 

Οργάνωσης. 

12. Κ.Α 10-6422.0007 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για 

τις ανάγκες του έργου ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00€, κατά 3.000,00 € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 

Οργάνωσης. 

13. Κ.Α 15-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου χρόνου (Βοήθεια στο σπίτι)» 

προϋπολογισμού δαπάνης 253.000,00 €, κατά 12.850,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

14. Κ.Α 15-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (Βοήθεια στο Σπιτι)» 

προϋπολογισμού δαπάνης 64.000,00 €, κατά 3.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

15. Κ.Α 15-6063.0001 και τίτλο «Παροχή σε γάλα προσωπικού Υπηρεσίας Πολιτισμού Αθλητισμού και 

Κοινωνικής Πολιτικής.», προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00€, κατά 1.000,00 με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

16. Κ.Α 15-6481.0001 και τίτλο «Τρόφιμα παιδικών σταθμών», προϋπολογισμού δαπάνης 135.000,00€, 

κατά 48.000,00 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

17. Κ.Α 15-6481.0007 και τίτλο «Δαπάνες σίτισης Κέντρου Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων», 

προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€, κατά 2.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

18. Κ.Α 15-7331.0013 και τίτλο «Συντηρήσεις Σχολικών μονάδων  εκτός πόλεως Ρόδου.», 

προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€, κατά 14.800,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2017 

(Σχολείων) 

19. Κ.Α 15-7331.0032 και τίτλο «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων», προϋπολογισμού δαπάνης 

320.000,00€, κατά 96.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση: Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ. 

20. Κ.Α 15-7335.0002 και τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου», προϋπολογισμού 

δαπάνης 40.000,00€, κατά 51.600,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  Χρηματοδότηση: Χορηγία ΔΕΗ 

21. Κ.Α 30-7311.0006 και τίτλο «Επισκευή-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη 

αναγκών διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών"», προϋπολογισμού δαπάνης 1.021.881,00€, κατά 
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268.119,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2017 

22. Κ.Α 30-7311.0011 και τίτλο «Αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου 

Μεσσαναγρού», προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€, κατά 25.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από 

το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση: 

Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ. 

23. Κ.Α 30-7323.0008 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου πόλεως Ρόδου ( Εντος και Εκτος 

σχεδίου)», προϋπολογισμού δαπάνης 135.000,00€, κατά 101.700,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 

2017 

24. Κ.Α 30-7323.0088 και τίτλο «Νέες πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή και κατασκευή νέων 

πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 90.000€, κατά 29.200€ με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

25. Κ.Α 30-7324.0015 και τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιρλανδική διάβαση Κολυμπίων έως 

ξενοδοχείο Λεβάντε (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)», προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€, κατά 20.150,00€ με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών. Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι (Έσοδα από εκποίηση). 

26. Κ.Α 30-7326.0074 και τίτλο «Κατασκευή τοιχίου για την αντιστήριξη πρανών στην Δ.Κ. Αγ. 

Ισιδώρου», προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€, κατά 25.500,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

27. Κ.Α 30-7331.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση – Διαμόρφωση κτιρίου για στέγαση δημοτικού 

ιατρείου οδού Βεργίνας.», προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€, κατά 50.000,00€ με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

28. Κ.Α 30-7331.0022 και τίτλο «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου», 

προϋπολογισμού δαπάνης 18.000€, κατά 20.350€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

29. Κ.Α 30-7333.0003 και τίτλο «Αποκατάσταση δρόμου περιοχής Σαραντανιού Δ.Κ. Κοσκινού και 

άρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου Δ.Κ. Αφάντου», προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€, κατά 

26.600,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών 

30. Κ.Α 30-7333.0076 και τίτλο «Βελτίωση οδικού δικτύου και πεζοδρομίων στην περιοχή Κρητικά», 

προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€, κατά 18.400,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2016 

31. Κ.Α 30-7333.0088 και τίτλο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων.», προϋπολογισμού δαπάνης 

25.000,00€, κατά 7.820,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2017 

32. Κ.Α 30-7333.0094 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Ε. Ατταβύρου.», 

προϋπολογισμού δαπάνης 90.000,00€, κατά 29.700,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι (Τέλος 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) 

33. Κ.Α 30-7333.0095 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Ε. Καμείρου.», 

προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00€, κατά 8.350,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι (Τέλος 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) 

34. Κ.Α 30-7335.0009 και τίτλο «Βελτίωση φωτισμού στην οδό 7ης Μαρτίου στο τμήμα απο την 

Τράπεζα της Ελλάδος έως το Εθνικό Θέατρο», προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€, κατά 40.000,00 € 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών. Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2017 

35. Κ.Α 30-7335.0010 και τίτλο «Συντήρηση παλαιών και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων», 

προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€, κατά 6.500,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2016 

36. Κ.Α 30-7336.0002 και τίτλο «Αποκατάσταση γεφυριού και οδοστρώματος δρόμου προς Αγ. Νικήτα 

Τ.Κ. Δαματριάς.», προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€, κατά 2.500,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από 

το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

37. Κ.Α 30-7336.0042 και τίτλο «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου.», προϋπολογισμού 

δαπάνης 27.000,00€, κατά 44.590,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 
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38. Κ.Α 30-7336.0045 και τίτλο «Συμπλήρωση και βελτίωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων βιολογικού 

ΧΥΤΑ», προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, κατά 26.750,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

39. Κ.Α 35-7135.0002 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση απαιτούμενου υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού για το έργο ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης 162.200,00 €, κατά 5.000,00 € με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

40. Κ.Α 40-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 €, κατά 5.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

41. Κ.Α 70-6063.0001 και τίτλο «Παροχή σε γάλα» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 €, κατά 

27.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

42. Κ.Α 70-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €, κατά 20.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

43. Κ.Α 70-6641.0001 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 

μέσων(σύμβαση προηγούμενης χρονιάς)» προϋπολογισμού δαπάνης 360.000,00 €, κατά 218.672,25 € 

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

44. Κ.Α 70-6671.0002 και τίτλο «Λοιπά ανταλακτικά μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού δαπάνης 

60.000,00 €, κατά 45.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

προμηθειών. 

45. Κ.Α 70-6672.0002 και τίτλο «Ανταλακτικά λοιπών μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 

70.000,00 €, κατά 45.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

προμηθειών. 

46. Κ.Α 70-7132.0001 και τίτλο «Προμήθεια οχημάτων χαμηλών ρύπων για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 130.000,00€, κατά 50.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

47. Κ.Α 70-7135.0004 και τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής 

Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μεταφοράς για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης                

151.000,00 €, κατά 50.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 00-6813.0001  και τίτλο «Λοιπές εγγυήσεις», προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00€, κατά 

70.000,00 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 00-6813.0002  και τίτλο «Έκδοση εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή κοινωνικών δομών 

σε συνχρηματοδοτούμενα προγράμματα», προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, κατά 50.000,00 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 00-6813.0003  και τίτλο «Εκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των προγραμμάτων», 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, κατά 50.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

4. Κ.Α 15-6631.0002  και τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για το 

πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι», προϋπολογισμού δαπάνης 7.925,00€, κατά 7.925,00 € με μεταφορά 

ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

5. Κ.Α 15-6671.0003  και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του προγράμματος 

βοήθεια στο σπίτι», προϋπολογισμού δαπάνης 7.925,00€, κατά 7.925,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

6. Κ.Α 30-6063.0001  και τίτλο «Παροχές σε γάλα», προϋπολογισμού δαπάνης 36.000,00 €, κατά 

27.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

7. Κ.Α 30-7135.0031  και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 €, κατά 30.000,00 € 

με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

8. Κ.Α 30-7311.0006 και τίτλο «Επισκευή-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη 

αναγκών διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών"», προϋπολογισμού δαπάνης 1.021.881,00€, κατά 

650.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. 1326.0002 
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Αλλαγή τίτλων και αύξηση πιστώσεων  

 

1. Ο Κ.Α 10-6612.0001.0001 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 €, μετονομάζεται σε «Προμήθεια 

γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου Δήμου Ρόδου» και αυξάνεται κατά 18.993,56 € με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

2. Ο Κ.Α 10-6613.0001.0001 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 

60.000,00 €, μετονομάζεται σε «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων Δήμου Ρόδου» και αυξάνεται κατά 56.663,65 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

3. Ο Κ.Α 30-6661.0002.0001 και τίτλο «ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού 

δαπάνης 10.000,00 €, μετονομάζεται σε «Χρώματα – μονωτικά Δήμου Ρόδου» και αυξάνεται κατά 

8.061,34 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

4. Ο Κ.Α 30-6661.0005.0001 και τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού 

δαπάνης 10.000,00 €, μετονομάζεται σε «Υδραυλικά Δήμου Ρόδου» και αυξάνεται κατά 7.780,98 € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

5. Ο Κ.Α 30-6662.0001.0001 και τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού 

δαπάνης 25.000,00 €, μετονομάζεται σε «Οικοδομικά Δήμου Ρόδου» και αυξάνεται κατά 29.532,56 € 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

6. Ο Κ.Α 30-6662.0003.0001 και τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 

10.000,00 €, μετονομάζεται σε «Ασφαλτικά Δήμου Ρόδου» και αυξάνεται κατά 9.522,56 € με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

7. Ο Κ.Α 30-6662.0008.0001 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 

25.000,00 €, μετονομάζεται σε «Σκυρόδεμα Δήμου Ρόδου» και αυξάνεται κατά 19.591,64 € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

8. Ο Κ.Α. 70-7333.0001 με τίτλο «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδού Ιπποτών» προϋπολογισμού 

δαπάνης 80.000 €, μετονομάζεται σε «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδού Ιπποτών – Α’ φάση 

πεζοδρόμια» και αυξάνεται κατά 10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

 

Αλλαγή τίτλου  

 

1. Ο Κ.Α 10-6614.0001.0001 και τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 €, μετονομάζεται σε «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δήμου 

Ρόδου», έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

2. Ο Κ.Α 30-6661.0009.0001 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (ΤΖΑΜΙΑ) Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 3.000 €, μετονομάζεται σε «Υαλοπίνακες Δήμου Ρόδου», έπειτα από αίτημα 

του τμ. προμηθειών. 

 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-6063.0001 και τίτλο «Παροχές σε γάλα» προϋπολογισμού δαπάνης 61.000 €, κατά 20.000 € 

με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

2. Κ.Α 20-6641.0002 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 55.000 €, κατά 

14.900,05 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

3. Κ.Α 20-7131.0007 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης» προϋπολογισμού 

δαπάνης 20.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 54.900,05 € 
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Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-7131.0011 και τίτλο «Προμήθεια ανοικτού μικρού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού» 

προϋπολογισμού δαπάνης 17.900,02 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα του τμ. Προμηθειών.   

2. Κ.Α 20-7131.0012 και τίτλο «Προμήθεια φορτηγού τύπου VAN» προϋπολογισμού δαπάνης 

17.000,03 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών.   

3. Κ.Α 20-7135.0002 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης» προϋπολογισμού 

δαπάνης 20.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.   

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 54.900,05 € 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 70-6233.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό των ρεμάτων της 

Δυτικής Πλευράς της Ν. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 20.000 € 

 

Αλλαγή τίτλου και αύξηση πιστώσεως  

 

1.  Ο Κ.Α 70-6233.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό ΧΑΔΑ στη νήσο Ρόδο» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, μετονομάζεται σε «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό 

ΧΑΔΑ στη νήσο Ρόδο (Αρχαγγέλου, Αταβύρου)»  και αυξάνεται κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

 

Αλλαγή τίτλου  

 

1.  Ο Κ.Α 70-6233.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό των ρεμάτων της 

Ανατολικής Πλευράς της Ν. Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, μετονομάζεται σε «Μίσθωση 

μηχανημάτων για τον καθαρισμό των ρεμάτων Δ.Ε. Ρόδου και Δ.Ε. Ιαλυσού», έπειτα από αίτημα του 

του τμ. προμηθειών. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 20.000 € 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α  0441.0001 και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93)» προϋπολογισμού 

δαπάνης 1.904.655,58€ κατά  7.500,00  €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 0417.0001 και τίτλο «Δικαιώματα Εκκκλησίας» προϋπολογισμού δαπάνης  8.000,00 € κατά  

8.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 0417.0002 και τίτλο «Τέλη συντήρησης και αφής κανδηλίων» προϋπολογισμού δαπάνης 

25.000,00 € κατά  25.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. Προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 0417.0003 και τίτλο «Δικαιώματα εισόδου αφής κανδυλίων» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 

€ κατά 1.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού. 
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5. Κ.Α 0417.0004 και τίτλο «Αδειες εκτέλεσης διακόσμησης τάφου» προϋπολογισμού δαπάνης 

3.000,00 € κατά 3.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α  0417.0005  και τίτλο «Λοιπά εσοδα» προϋπολογισμού δαπάνης  1.500,00 € κατά  1.500,00 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

7. Κ.Α 2119.0015 και τίτλο «Δικαιώματα εισόδου αφής κανδυλίων» προϋπολογισμού δαπάνης  

1.000,00 € κατά  1.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 47.000,00 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων  

 

1. Κ.Α. 0118 και τίτλο «Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, άρθρο 75 Ν. 2065/92, ΚΥΑ 

32489/82).» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €,  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α. 0413 και τίτλο «Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής).» προϋπολογισμού δαπάνης  

1.000 €,  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α. 0417.0006 και τίτλο «Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών.» προϋπολογισμού δαπάνης  

38.500 €,  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α. 0463 και τίτλο «Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 

1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94).» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €,  με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α. 1693.0003 και τίτλο «Έσοδα για υπο του δήμου γενόμενες δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων ( ΚΥΑ 1002901/67/2002)» προϋπολογισμού δαπάνης 500 €,  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α. 2119.0004 και τίτλο «Από διάφορα λοιπά Έσοδα» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €,  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α. 2119.0016 και τίτλο «Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, άρθρο 75 Ν. 2065/92, 

ΚΥΑ 32489/82).» προϋπολογισμού δαπάνης  4.000 €,  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. Προσόδων.  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 47.000,00 € 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 

 

Η ανάγκη αναμόρφωσης όλων των ακόλουθων Κ.Α. δαπανών ΠΟΕ προέκυψε λόγω της αδυναμίας 

πρόβλεψης από τον μήνα Αύγουστο 2017 (μήνας κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ 2018) ακριβή ποσών 

των ανεξόφλητων δαπανών που θα προέκυπταν στις 31/12/2017, ανά Κ.Α. κατηγορίας δαπάνης και ανά 

υπηρεσία. Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν α) τα ανωτέρω, β) τις προϋπολογισθείσες πιστώσεις του Π/Υ 2018 

και τέλος γ) τις ανεξόφλητες δαπάνες έως 31.12.2017, εισηγούμαστε την ακόλουθη αναμόρφωση: 

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1.  Κ.Α  00-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  12.000  

€, κατά 11.496,50 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

2.  Κ.Α 00-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

200.000 €, κατά 125.428,60 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

3.  Κ.Α  00-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  

δαπάνης 80.127 €, κατά 34.068,68 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 00-8114.0001 και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  50.000 €, κατά    50.000 € 

με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 00-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  900.000 €, κατά             

879.582,87 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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6. Κ.Α 00-8117.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 600.000 €, κατά   581.334,13 

€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 10-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  200.000  

€, κατά 150.253,53 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

8.  Κ.Α 10-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

5.000 €, κατά 1.052,60 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

9. Κ.Α 10-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  

δαπάνης 90.000 €, κατά 61.747,36 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού. 

10. Κ.Α 10-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 175.000 €, κατά             

167.971,17 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

11. Κ.Α 10-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

130.000 €, κατά 25.389,84 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

12. Κ.Α 10-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  250.000 €, κατά 242.746 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

13. Κ.Α 10-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά 

ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

14. Κ.Α 10-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                      

» προϋπολογισμού  δαπάνης  5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

15. Κ.Α 15-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  1.000 €, 

κατά 1.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

16.  Κ.Α 15-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

22.000 €, κατά 22.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

17. Κ.Α 15-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  

δαπάνης  6.000 €, κατά  5.878,48 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

18.  Κ.Α 15-8115.0006 και τίτλο «Διάφορα  έξοδα καταργούμενων Οργανισμών» προϋπολογισμού  

δαπάνης 8.000 €, κατά 8.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

19.  Κ.Α  15-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης   230.000 €, κατά             

145.117,53 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

20. Κ.Α 15-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

65.000 €, κατά 43.638,56 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

21. Κ.Α 15-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης   30.000 €, κατά  20.300,56 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

22. Κ.Α 15-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                      

» προϋπολογισμού  δαπάνης  15.000 €, κατά 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

23. Κ.Α 30-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  20.000  

€, κατά 17.639,38 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

24. Κ.Α 30-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης   70.000 €, κατά              

32.855,82 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

25. Κ.Α 30-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

150.000 €, κατά 2.824,49 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

26. Κ.Α 30-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης   120.000 €, κατά  115.050,17 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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27. Κ.Α 30-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.100.000 € , κατά 925.316,62 € με 

μεταφορά ίσου ποσού  στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

28. Κ.Α 30-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                      

» προϋπολογισμού  δαπάνης 150.000 €, κατά 141.313,41€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

29.  Κ.Α  35-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  25.000 

€, κατά 24.390,93 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

30. Κ.Α 35-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  

δαπάνης 25.000 €, κατά 22.291,84 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

31.  Κ.Α  35-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης   2.000 €, κατά             

2.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

32. Κ.Α 35-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης  

47.000 €, κατά  13.207,58 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

33.  Κ.Α 40-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης   1.000 €, κατά             

944 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

34. Κ.Α 40-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 

€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

35. Κ.Α 40-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000€, κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

36. Κ.Α 45-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   8.000 

€, κατά 931,50 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

37. Κ.Α 60-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 25.000 € , κατά 10.639,19 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

38.  Κ.Α 61-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

1.000 €, κατά 788,80 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

39. Κ.Α 61-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  35.000 € ,κατά 29.172,19 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

40. Κ.Α 62-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 € , κατά 10.000 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

41. Κ.Α 62-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                      

» προϋπολογισμού  δαπάνης 35.000 €, κατά 35.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

42. Κ.Α 64-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 500.000 € , κατά 142.125,13 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

43. Κ.Α 70-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης 45.000  

€, κατά 37.401,64 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

44.  Κ.Α 70-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

1.000 €, κατά 1.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

45. Κ.Α 70-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  

δαπάνης 120.000 €, κατά 100.238,83 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

46. Κ.Α 70-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 9.000 €, κατά             

152,91 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

47. Κ.Α 70-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

280.000 €, κατά 105.178,82 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

48. Κ.Α 70-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 70.000 €, κατά 24.499,03 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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49. Κ.Α 70-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 60.000 € , κατά 48.522,23 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 4.465.490,92 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 40-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  418,55 €,  

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 45-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  570,08 €,  

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 60-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  521,38 €,  

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 61-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  

1.116,00 €,  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

Αύξηση πιστώσεων  

 

1. Κ.Α 15-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 220.000 € , κατά  27.415,52 € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2.  Κ.Α  30-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  

δαπάνης 60.000 €, κατά 68.739,53 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 35-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 22.000 €, κατά 80.328,46 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 40-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                      

» προϋπολογισμού  δαπάνης 300.000 €, κατά 2.605.846,98 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ  2.784.956,50 € 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ  20-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  10.000  €, 

κατά 2.998,45 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

2.  Κ.Α  20-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  

δαπάνης  300.000 €, κατά  124.305,64 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 20-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.000 €, κατά 1.000 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 20-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   1.000 

€, κατά 122,08 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 128.426,17 € 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 3.000 €, κατά  6.686,88 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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*Προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων της ανταποδοτικής υπηρεσίας 

καθαριότητας προβαίνουμε στην αύξηση του κάτωθι Κ.Α. Εξόδου κατά το ποσό των 121.739,29 € 

(128.426,17 – 6.686,88) 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  4.504.000,00 €, κατά 

121.739,29 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ  128.426,17 € 

 

Από την τακτοποίηση των πληρωμών υποχρεώσεων ΠΟΕ, μεταφέρεται στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το 

ποσό των 1.680.534,42 € 

 

Αναμόρφωση κωδικών ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων  

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α. 1215.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 2.928.873,35€, κατά 406.735,72 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό  

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

 

1.  Κ.Α  00-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  1.500 €, 

κατά 1.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 00-8314.0001  και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  22.000 €, κατά 482,06 € ,με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 00-8317.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 350.000 €, κατά 40.807,74 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4.  Κ.Α  10-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  100.000 

€, κατά 80.660,04 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

5.  Κ.Α 10-8312.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

2.000 €, κατά 2.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 10-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

40.000 €,  κατά 20.850 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 10-8315.0006 και τίτλο «Διάφορα  έξοδα καταργούμενων Οργανισμών» προϋπολογισμού  

δαπάνης 500 €,  κατά 500 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α 10-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 

€,  κατά 14.880 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

9. Κ.Α 10-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  190.000 €, κατά 72.566,66 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α 10-8322.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  2.500 €, κατά 2.500 €,  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

11. Κ.Α 10-8323.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  1.000 € , κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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12.  Κ.Α  15-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  800 €, 

κατά 800 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

13.  Κ.Α 15-8312.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

22.000 €, κατά 22.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

14. Κ.Α 15-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 4.000 €,  κατά 3.857,08 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

15. Κ.Α 15-8315.0006 και τίτλο «Διάφορα  έξοδα καταργούμενων Οργανισμών» προϋπολογισμού  

δαπάνης 6.000 €,  κατά 6.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

16. Κ.Α 15-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  90.000 €, κατά 

73.650,77 € ,με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

17. Κ.Α 15-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης 4.000 

€,  κατά 49,94 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

18. Κ.Α 15-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  942 €, κατά 942 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

19. Κ.Α 15-8322.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  125.000 €, κατά 125.000 €,  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

20.  Κ.Α  20-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  30.000 

€, κατά 18.625,82 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

21. Κ.Α 20-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  200 €, κατά 49,20 € ,με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

22. Κ.Α 20-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  20.000 €, κατά 5.253,50 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

23.  Κ.Α  30-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  14.000 

€, κατά 10.740,34 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

24. Κ.Α 30-8314.0001  και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  156 €, κατά 156 €,  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

25. Κ.Α 30-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  40.000 €, κατά 

13.880,40 € ,με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

26. Κ.Α 30-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης 80.000 

€, κατά 14.461,03 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

27. Κ.Α 30-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  60.000 €, κατά 22.481,55 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

28. Κ.Α 30-8322.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  637.418,17 €, κατά 243.224,05 €,  

με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

29.  Κ.Α  35-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  22.541 

€, κατά 22.541 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

30. Κ.Α 35-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  1.642,94€, κατά 

1.642,94€ ,με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

31. Κ.Α 35-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης 3.000 

€, κατά 1.091,66 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

32. Κ.Α 35-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 7.000 €, κατά 745,45 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

33. Κ.Α 40-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  360,81 €, κατά 56 € ,με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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34. Κ.Α 40-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.000 

€, κατά 1.354,99 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

35. Κ.Α 40-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  2.000 €, κατά 2.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

36.  Κ.Α  70-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  20.000 

€, κατά 20.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

37.  Κ.Α 70-8312.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

869 €, κατά 869 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

38. Κ.Α 70-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 20.000 €,  κατά 12.588,60 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

39. Κ.Α 70-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης 60.000 

€, κατά 31.216,36 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

40. Κ.Α 70-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  20.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

41. Κ.Α 70-8322.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  15.000 €, κατά 7.026,80 €,  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 920.050,98 € 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1.  Κ.Α 00-8312.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

160.000 €, κατά 36.431,78 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 00-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

2.850 €,  κατά 621,06 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 00-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  400.000 €, κατά 

202.212,40 € ,με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 10-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  100.000 €, κατά 

29.025,18 € ,με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 20-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

40.000 €, κατά 51.760€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 20-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης 800 €, 

κατά 5.914,60 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 30-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

30.000 €, κατά 26.524 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α 30-8323.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  80.000 € , κατά 31.876,54€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

9. Κ.Α 35-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

13.814,15€, κατά 127.027,90 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α 40-8323.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  60.000 € , κατά 911,49€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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11. Κ.Α 70-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  7.979,28 €, κατά 

1.010,31 € ,με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 513.315,26 €  

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.343.190,22 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, αυξάνεται κατά   

224.381,60 €  και το τελικό αποθεματικό είναι 1.567.571,82 € 

 

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

 

 

  

 

 

 
Β) Διαβιβάζει την απόφαση στο δημοτικό συμβούλιο το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά.  

 
 

 

ΘΕΜΑ 3o                                                             Aπόφ. Αρ. 11/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΗΦΝΩ1Ρ-Ε0Μ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης των δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών 

του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της «Προμήθειας λογισμικών του 

Δήμου Ρόδου».  

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, με  

 αρ. πρωτ. 2/756/5-1-2018) 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.: 2/756/5-1-2018, ως κατωτέρω: 

Θέμα: Έγκριση και κατακύρωση 1ου πρακτικού δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έτους 

2018. 

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατακύρωση του 1ου πρακτικού του δημόσιου 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της «προμήθειας λογισμικών του Δήμου Ρόδου». 

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

προϊσταμένης τμήματος προμηθειών κας Βαϊλάκη Άννας) 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι 

  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμήθειας: 

«Λογισμικών για τις ανάγκες της Δνσης Πληροφορικής του Δήμου Ρόδου», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 82.081 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/5710/2017   

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 48.955,1 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 17PROC002261970 17/11/2017 

ΕΣΟΔΑ 178.823.427,73 

ΕΞΟΔΑ 177.255.855,91 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.567.571,82 
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Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, ημέρα Παρασκευή 29 του μηνός Δεκεμβρίου  του 

έτους 2017  και ώρα 09:00 π.μ.  οι παρακάτω: 

Νίκος Αφαντενός, μόνιμος Υπάλληλος, ως Πρόεδρος   

Μανώλης Κανάκας, μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος   

Γεράσιμος Αντωνάτος, μόνιμος Υπάλληλος , ως μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για την  προμήθεια λογισμικών 

Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την με αριθμό 20/2017 απόφαση της ΟΕ, της οποίας οι όροι Διακήρυξης 

καταρτίστηκαν με την με αριθμό 652/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα 

γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, για τη σύνταξη του 1ου Πρακτικού για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικών του Δήμου» και 

προβήκαμε στη διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 

Στις 09:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει  στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσα στην καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

όριζε η διακήρυξη δηλαδή 29-12-2017 και ώρα 09:00. Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό 

κωδικό πρόσβασης) και διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, προσφορά από το 

Παρακάτω  προμηθευτή: 

INTELLISOFT ΕΠΕ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα 85181 

ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα 85170 

Στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ακολούθησε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό) φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» των παραπάνω συμμετεχόντων   και η Επιτροπή 

προχώρησε στον έλεγχο αυτών για να διαπιστώσει την έγκυρη ή μη συμμετοχή του σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης. Οι εταιρείες, επίσης, προσκόμισαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτής 

της φάσης του διαγωνισμού στην επιτροπή μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός της προθεσμίας που 

όριζε η διακήρυξη και δη μέχρι τις 22/12/2017. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε διαδοχικές συνεδριάσεις ανά ημέρα και ώρες που όριζε ο Πρόεδρος  για 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς διαπίστωσε ότι: 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής της διακήρυξης ήταν τα εξής: 

το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016.   

την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.  

Η εταιρεία INTELLISOFT ΕΠΕ υπέβαλε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης και την 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής της τράπεζας EYROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ποσού 210,80 € που αφορά 

μέρος της προμήθειας. 

Διευκρινίζεται ότι στις 02/01/2018 και μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον προκαταρκτικό 

έλεγχο του έντυπου φακέλου, ο Πρόεδρος της επιτροπής επικοινώνησε τηλεφωνικά προς τον εκδότη 

της εγγυητικής επιστολής (EYROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ) περί της εγκυρότητας ή μή αυτής και έλαβε 

θετική απάντηση για το συμμετέχοντα. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η διαγωνιζόμενη εταιρεία υπέβαλε ορθά τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής τους  και η επιτροπή προχωρά στο επόμενο στάδιο δηλαδή στην πληρότητα και στον 

έλεγχο της Τεχνικής της Προσφοράς. Ο έλεγχος έγινε ηλεκτρονικά, αλλά και σε συνδυασμό με τα 

δικαιολογητικά που υπήρχαν στο φάκελο του διαγωνιζόμενου. 
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Η εταιρεία ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ υπέβαλε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 

210,80 € που αφορά μέρος της προμήθειας. 

Διευκρινίζεται ότι στις 02/01/2018 και μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον προκαταρκτικό 

έλεγχο του έντυπου φακέλου, ο Πρόεδρος της επιτροπής επικοινώνησε τηλεφωνικά προς τον εκδότη 

της εγγυητικής επιστολής (ΤΠΔ) περί της εγκυρότητας ή μή αυτής και έλαβε θετική απάντηση για το 

συμμετέχοντα. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η διαγωνιζόμενη εταιρεία υπέβαλε ορθά τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής τους  και η επιτροπή προχωρά στο επόμενο στάδιο δηλαδή στην πληρότητα και στον 

έλεγχο της Τεχνικής της Προσφοράς. Ο έλεγχος έγινε ηλεκτρονικά, αλλά και σε συνδυασμό με τα 

δικαιολογητικά που υπήρχαν στο φάκελο του διαγωνιζόμενου. 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων η 

επιτροπή διαπίστωσε ότι καλύπτουν  κατ΄ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη 

μελέτη του διαγωνισμού, η επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα τεχνικά  και 

να περάσουν  στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή, στο άνοιγμα οικονομικής προσφοράς. 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια λογισμικών του Δήμου 

Ρόδου: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να περάσουν στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς) και οι δύο 

συμμετέχοντες, δηλαδή INTELLISOFT ΕΠΕ και ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/756/5-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήμα 

προμηθειών   

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 1
ο
  πρακτικό της επιτροπής του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού της «προμήθειας λογισμικών του Δήμου Ρόδου»  

Β) εγκρίνει, σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού, να περάσουν στο επόμενο 

στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς) και οι δύο συμμετέχοντες, δηλαδή: 

 1. INTELLISOFT ΕΠΕ    

2. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. 
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ΘΕΜΑ 4o                                                                Aπόφ. Αρ.12 / 2018 (ΑΔΑ: 7Ζ70Ω1Ρ-ΔΨΡ) 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά των πρώην εργαζομένων της ΔΕΚΡ 

και της με αριθμό 20/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου. 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου κ. Δημητρίου Σαλαμαστράκη με αριθμ. πρωτ. 2/735/5-1-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου κου 

Σαλαμαστράκη Δημητρίου με  αρ. πρωτ.: 2/735/5-1-2018, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκησης έφεσης κατά των πρώην εργαζόμενων της ΔΕΚΡ και της με αριθμό 20/2017 

απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου.  

Οι: 1) Τσαμπίκου Αγγουρά του Εμμανουήλ, 2) Ιωάννη Αλαφάκη του Εμμανουήλ, 3) Ηλιάνας Αλβανού 

του Δημητρίου, 4) Μιχαήλ Αμπελά του Ιωάννη,  5) Αντωνίου του Ιωάννη, 6) Βασιλείου Αντωνιάδη του 

Ιωάννη, 7) Ιωάννη Αντωνίου του Τσαμπίκου, 8) Λεωνίδα Απέριο του Έκτορα, 9) Θωμά 

Αποστολόπουλου του Ιωάννη, 10) Αχμέτ Αχτσή του Ομούρ, 11) Φραντζέσκου Βάιλα του Δημητρίου, 

12) Βασιλείου Βασιλάκη του Γεωργίου, 13) Εμμανουήλ Βωβού του Νικολάου, 14) Ελευθέριου 

Γαλιάτσου του Χρήστου, 5) Αντωνίου Γαλούζη του Στεφάνου, 16) Τσαμπίκας Γαντάρη του Αντωνίου, 

17) Σωτηρίου Γερούτση του Κων/νου, 18) Γεωργίου Γεωργό του Παναγιώτη,  19) Επαμεινώνδα 

Γιαννάκα του Νικολάου, 20) Παναγιώτη Γκογκόση του Αντωνίου,  21) Όμηρου Γκουβούση του 

Δημητρίου, 22) Αικατερίνης Δασκαλάκη του Κων/νου, 23) Διονυσίου Δεστούνη του Γεωργίου, 24) 

Παναγιώτη Δημητραδιού του Εμμανουήλ, 25) Μιχαήλ Διακάκη του Κυριάκου, 26) Θεοδώρου Δρακόκη 

του Αθανασίου, 27) Αναστασίου Δρακογιαννάκη του Ιωάννη, 28) Κων/νου Δράκου του Γρηγορίου, 29) 

Κων/νου Ζουρούδη του Κυριάκου, 30) Ιωάννη Καβάσιλα του Γεωργίου, 31) Ιωάννη Καβουκλή του 

Νικήτα, 32) Εμμανουήλ Καζάζη του Ιπποκράτη, 33) Υπακοής Κακάκη του Σταύρου, 34) Ιάκωβου 

Καλαεντζή του Κων/νου, 35) Νικολάου Καλαφάτα του Ιωάννη, 36) Δημητρίου Καλησπέρη του 

Νικολάου, 37) Μιχαήλ Καππάκα του Νικολάου, 38) Εμμανουήλ Καραγιάννη του Μιχαήλ, 39) Γκένκις 

Καραντενισλή του Μεχμέτ, 40) Αντωνίου Καρδούλια του Ιωάννη, 41) Κυριάκου Καρεκλά του 

Γεωργίου, 42) Μαριάνθης Καρπαθάκη του Νικολάου, 43) Τσαμπίκας Καρπαθάκη του Μιχαήλ, 44) 

Αντωνίου Καρπαθάκη του Νικολάου, 45) Χρήστου Καρπάθιου του Βασιλείου, 46) Νεκταρίου 

Καστρούνη του Νικολάου, 47)Γεωργίου Κατίκα του Ελευθέριου, 48) Γεωργίου Κατίνα του Ηλία, 49) 

Αντιόπης Κατσαρού του Ιακώβου, 50)Σουκρί Κελέσογλου του Σεφκέτ, 51) Γεωργίου Κίκα του Ιωάννη, 

52) Ευαγγέλου Κουμπαρά του Γεωργίου, 53) Μαρίας Κούτελα - Μανίκαρου του Εμμανουήλ, 54) 

Μιχαήλ Κουτούζη του Τσαμπίκου, 55) Εμμανουήλ Κούτρη του Ιωάννη, 56) Εμμανουήλ Κρητικού του 

Ιωάννη, 57) Ελευθέριου Κρητικού του Δημητρίου,58) Νικολάου Κωνσταντούρα του Γεωργίου, 59) 

Μαρούσας Κωστομοίρη του Γεωργίου,  60) Νικολάου Λεντάκη του Ιακώβου, 61) Παρασκευής Λιάνου 

του Ιωάννη, 62) Παναγιώτη Λουκαρά του Βασιλείου, 63) Μιχαήλ Λουκαρά του Μάριου, 64) 

Ευστάθιου Λουλλά - Σιδεριτάκη του Σπύρου, 65) Μαριάννας Λουλουδάκη του Γεωργίου, 66) 

Μιχαλίτσας Λουλουδάκη του Γεωργίου, 67) Γεωργίου Λυκοπάντη του Μιχαήλ, 68) Βασιλείας Μάκρα 

του Σάββα, 69) Κω ν/νου Μακρή του Εμμανουήλ, 70) Μιχαήλ Μαλωνά του Εμμανουήλ, 71) Νεκταρίας 

Μανιά του Μιχαήλ, 72) Αναστασίου Μανίκαρου του Παντελή, 73) Αντωνίου Μανώλαγκα του Μιχαήλ, 

74) Σταμάτιου Μαυρουδή του Κυριάκου, 75) Βίκτωρ Μαχραμά του Ευγένιου, 76) Κων/νου Μιχαήλου 

του Αγγέλου, 77) Ηλία Μιχαήλου του Μιχαήλ, 78) Ιωάννη Μπάρκα του Δημητρίου, 79) Δημητρίου 

Μπιλιούρα του Αριστοτέλη, 80) Χρήστου Νικολάου του Κυριάκου, 81) Ανδρέα Νομικού του 

Εμμανουήλ, 82) Ιωάννη Ντελλάκη του Παναγιώτη, 83) Ευαγγέλου Ντερέλη του Μιχαήλ, 84) Νικολάου 

Παναγιά του Μιχαήλ,, 85) Ηλιάνας Πανάρετου του Θεοδώρου, 86) Δέσποινας Παντελάκη του Ανδρέα, 

87) Χρυσόστομου Παντελίδη του Αντωνίου, 88) Βασιλείου Παπαβασιλείου του Ηλία, 89) Εμμανουήλ 

Παπαδόπουλου του Ιωάννη, 90) Εμμανουήλ Παπαεμμανουήλ του Νικολάου, 91) Ιωάννη Παπαϊωάνου 

του Αγαπητού, 92) Νικολάου Παπανικόλα του Ευαγγέλου, 93) α) Βασιλείας Πατενιώτη χήρας 

Παντελεήμων Πατενιώτη, β) Καλλιόπης Πατενιώτη του Παντελεήμων και γ) Μιχαήλ Πατενιώτη του 

Παντελεήμων, που ενεργούν στο παρόν ως μοναδικοί εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του αποβιώσαντος την 

27-12-2011 συζύγου και πατρός τους Παντελεήμων Πατενιώτη, 94) Σεβαστιανού Πατενιώτη του 

Λουκά, 95) Ιωάννη Πατέρα του Αντώνη, 96) Φανουρίου Πατρού του Ιωάννη, 97) Χουσείν Πέμπε του 

Νουρή, 98) Νικολάου Πίκου του Μικέ, 99) Νικολάου Πίτση του Θεολόγου, 100) Νικολάου Ρόδη του 

Κων/νου, 101) Μιχαήλ Ροδίτη του Εμμανουήλ, 102) Αναστασίας Σαββιού του Κυριάκου, 103) 

Ευτυχίας Σακή του Ματαθιά, 104) Όλγας Σάντσεζ του Πασχάλη, 105) Σταύρου Σεβδαλάκη του 

Ιωάννη, 106) Εμμανουήλ Σεβδαλάκη του Ιωάννη, 107) Μιχαήλ Σκιαθίτη του Ελευθερίου, 108) 

Αλέξανδρου Σούλου του Θεοδώρου, 109) Ειρήνης Σταυρή του Ευκλή, 110) Βασιλείου Στεφανάκη του 

Στεφάνου, 111) Γεωργίου Ταραχιάλη του Χουσείν, 112) Νίκης Τεζάρη του Νικήτα, 113) Τζεληόγλου 
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Ενγκϊν του Τζελήμ, 114) Γκιάν Τιράκ του Μεμέτ, 115) Αικατερίνης Τριανταγυλλοπούλου του 

Κων/νου, 116) Ευστράτιου Τριπολίτη του Χρήστου, 117) Αλέξανδρου Τσαβαρή του Πανορμίτη, 118) 

Ευαγγελίας Τσαγγάρη του Ιωάννη, 119) Ιωάννας Τσαγγάρη του Πάχου, 120) Ιάκωβου Λαζαράκη του 

Δημητρίου και της Σωτηρίας, β) Άννας - Μαρίας Λαζαράκη του Ιάκωβου και γ) Δημητρίου Λαζαράκη 

του Ιάκωβου, που ενεργούν στο παρόν ως μοναδικοί εξ αδιαθέτου κληρονόμοι της αποβιώσασας την 1-

4-2013 συζύγου και μητρός τους Ανθούλας Τσιακίρη του Σταύρου και της Μαρίας, 121) Ουρανίας 

Τσουκάλη του Ιωάννη, 122) Ιωάννη Τσουρούττη του Αναστασίου, 123) Ιωάννη Χαροκόπου του 

Εμμανουήλ, 124) Μιχαήλ Χατζηδημητρίου του Εμμανουήλ, 125) Ταιφούν Χατζήογλου του Σερίφ, 126) 

Σεβαστού Χατζηπέτρου του Ιωάννη, 127) Παναγιώτη Χατζησταμάτη του Γεωργίου, 128) Ιωάννη 

Χειμωνέττου του Αγγέλου, 129) Ντουριέ Χιάκκη του Ρετζέπ, 130) Ιωάννη Ψάρου του Αντωνίου, και 

131) Σταύρου Ψύλλου του Ιωάννη, απάντων κατοίκων Ρόδου, άσκησαν εναντίον του Δήμου Ρόδου και 

της εκκαθαρισθείσας δημοτικής επιχείρησης του πρώην Δήμου Ροδίων με την επωνυμία 

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» (Δ.Ε.Κ.Ρ.), την από 28-4-

2014 και με αριθμό κατάθεσης 57/28-4-2014 αγωγή τους, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, 

με την οποία ισχυρίζονταν ότι ήταν μέχρι τις 28-2-2011 υπάλληλοι της πρώην ΔΕΚΡ, η οποία από 1-3-

2011 λύθηκε και τέθηκε υπό εκκαθάριση, οπότε από τις 1-3-2011 είναι υπάλληλοι του Δήμου Ρόδου 

και ότι η πρώην ΔΕΚΡ παράνομα μείωσε τις αποδοχές τους, τα επιδόματα εορτών και το επίδομα 

αδείας από τις 1-1-2010 έως στις 28-2-2011, σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ. 5 του 3833/2010 και 3 παρ. 4 

του ν. 3845/2010, στις διατάξεις των οποίων δεν υπαγόντουσαν.  

Με βάση τους ισχυρισμούς τους αυτούς οι ενάγοντες ζητούσαν να καταβάλει ο Δήμος Ρόδου και η 

πρώην ΔΕΚΡ, αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ο καθένας, στον πρώτο από αυτούς το συνολικό ποσό των 

3.455,28 ευρώ, στο δεύτερο το συνολικό ποσό των 4.190,17 ευρώ, στην τρίτη το συνολικό ποσό των 

2.269,66, ευρώ, στον τέταρτο το συνολικό ποσό των 4.057,63 ευρώ, στον πέμπτο το συνολικό ποσό των 

1.261,46 ευρώ, στον έκτο το συνολικό ποσό των 3.320,79 ευρώ, στον έβδομο το συνολικό ποσό των 

3.108,96, ευρώ, στον όγδοο το συνολικό ποσό των 1.899,10 ευρώ, στον ένατο το συνολικό ποσό των 

3.716,52 ευρώ, στον δέκατο το συνολικό ποσό των 3.680,45 ευρώ, στον ενδέκατο το συνολικό ποσό 

των 4.792,49 ευρώ, στο δωδέκατο το συνολικό ποσό των 3.239,51 ευρώ, στον δέκατο τρίτο το 

συνολικό ποσό των 3.283,70 ευρώ, στο δέκατο τέταρτο το συνολικό ποσό των 2.805,74 ευρώ, στο 

δέκατο πέμπτο το συνολικό ποσό των 2.025,45 ευρώ, στη δέκατη έκτη το συνολικό χρηματικό ποσό 

των 2.363,99 ευρώ, στο δέκατο έβδομο το συνολικό ποσό των 2.902,98 ευρώ, στο δέκατο όγδοο το 

συνολικό ποσό των 4.416,15 ευρώ, στο δέκατο ένατο το συνολικό ποσό των 4.434,70 ευρώ, στον 

εικοστό το συνολικό ποσό των 3.203,00 ευρώ, στον εικοστό πρώτο το συνολικό ποσό των 2.803,20 

ευρώ, στην εικοστή δεύτερη το συνολικό ποσό των 3.411,17 ευρώ, στον εικοστό τρίτο το συνολικό 

ποσό των 3.466,41 ευρώ, στον εικοστό τέταρτο το συνολικό ποσό των 2.776,06 ευρώ, στον εικοστό 

πέμπτο το συνολικό ποσό των 2.551,68 ευρώ, στον εικοστό έκτο το συνολικό ποσό των 4.510,62 ευρώ, 

στον εικοστό έβδομο το συνολικό ποσό των 2.638,04 ευρώ, στον εικοστό όγδοο το συνολικό ποσό των 

2.443,63 ευρώ, στον εικοστό ένατο το συνολικό ποσό των ενενήντα 2.304,96 ευρώ, στον τριακοστό το 

συνολικό ποσό των 2.863,62 ευρώ, στον τριακοστό πρώτο το συνολικό ποσό των 3.121,67 ευρώ, στον 

τριακοστό δεύτερο το συνολικό ποσό των 3.045,93 ευρώ, στην τριακοστή τρίτη το συνολικό ποσό των 

3.018,37 ευρώ, στον τριακοστό τέταρτο το συνολικό ποσό των 2.765,73 ευρώ, στην τριακοστή πέμπτη 

το συνολικό ποσό των 4.029,28 ευρώ, στον τριακοστό έκτο το συνολικό ποσό των 3.787,16 ευρώ, στον 

τριακοστό έβδομο το συνολικό ποσό των 4.554,02 ευρώ, στον τριακοστό όγδοο το συνολικό ποσό των 

3.283,18 ευρώ, στον τριακοστό ένατο το συνολικό ποσό των 5.826,01 ευρώ, στον τεσσαρακοστό το 

συνολικό ποσό των 3.165,13 ευρώ, στον τεσσαρακοστό πρώτο το συνολικό ποσό των 2.583,57 ευρώ, 

στον τεσσαρακοστό δεύτερο το συνολικό ποσό των 3.426,39 ευρώ, στην τεσσαρακοστή τρίτη το 

συνολικό ποσό 1.885,89 ευρώ, στον τεσσαρακοστό τέταρτο το συνολικό ποσό των 5.102,38 ευρώ, στον 

τεσσαρακοστό πέμπτο το συνολικό ποσό των 3.235,77 ευρώ, στον τεσσαρακοστό έκτο το συνολικό 

ποσό των 3.631,87 ευρώ, στον τεσσαρακοστό έβδομο το συνολικό ποσό των 3.496,70 ευρώ, στον 

τεσσαρακοστό όγδοο το συνολικό ποσό των 3.164,43 ευρώ, στην τεσσαρακοστή ένατη το συνολικό 

ποσό των 2.785,26 ευρώ, στον πεντηκοστό το συνολικό ποσό των 3.495,26 ευρώ, στον πεντηκοστό 

πρώτο το συνολικό ποσό των 2.659,44 ευρώ, στον πεντηκοστό δεύτερο το συνολικό ποσό των 3.316,74 

ευρώ, στην πεντηκοστή τρίτη το συνολικό ποσό των 2.444,14 ευρώ, στον πεντηκοστό τέταρτο το 

συνολικό ποσό των 2.860,19 ευρώ, στον πεντηκοστό πέμπτο το συνολικό ποσό των 3.030,20 ευρώ, 

στον πεντηκοστό έκτο το συνολικό ποσό των 3.003,98 ευρώ, στον πεντηκοστό έβδομο το συνολικό 

ποσό των 2.736,90 ευρώ, στον πεντηκοστό όγδοο το συνολικό ποσό των 2.675,99 ευρώ, στην 

πεντηκοστή ένατη το συνολικό ποσό των 2.179,21 ευρώ, στον εξηκοστό το συνολικό ποσό των 

3.828,84 ευρώ, στην εξηκοστή πρώτη το συνολικό ποσό των 3.300,27 ευρώ, στον εξηκοστό δεύτερο το 

συνολικό ποσό των 2.639,73 ευρώ, στον εξηκοστό τρίτο το συνολικό ποσό των 3.040,32 ευρώ, στον 
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εξηκοστό τέταρτο το συνολικό ποσό των 2.770,80 ευρώ, στην εξηκοστή πέμπτη το συνολικό ποσό των 

3.193,00 ευρώ, στην εξηκοστή έκτη το συνολικό ποσό των 1.322,17 ευρώ, στον εξηκοστό έβδομο το 

συνολικό ποσό των 2.617,39 ευρώ, στην εξηκοστή όγδοη το συνολικό ποσό των 1.870,23 ευρώ, στον 

εξηκοστό ένατο το συνολικό ποσό των 4.313,53 ευρώ, στον εβδομηκοστό το συνολικό ποσό των 

2.866,98 ευρώ, στην εβδομηκοστή πρώτη το συνολικό ποσό των 2.127,31 ευρώ, στον εβδομηκοστό 

δεύτερο το συνολικό ποσό των 3.056,52 ευρώ, στον εβδομηκοστό τρίτο το συνολικό ποσό των 4.388,00 

ευρώ, στον εβδομηκοστό τέταρτο το συνολικό ποσό των 3.752,32 ευρώ, στον εβδομηκοστό πέμπτο το 

συνολικό ποσό των 3.812,89 ευρώ, στον εβδομηκοστό έκτο το συνολικό ποσό των 4.060,09 ευρώ, στον 

εβδομηκοστό έβδομο το συνολικό ποσό των 2.525,68 ευρώ, στον εβδομηκοστό όγδοο το συνολικό 

ποσό των 3.060,11 ευρώ, στον εβδομηκοστό ένατο το συνολικό ποσό των 2.826,82 ευρώ, στον 

ογδοηκοστό το συνολικό ποσό των 2.868,98 ευρώ, στον ογδοηκοστό πρώτο το συνολικό ποσό των 

3.015,55 ευρώ, στον ογδοηκοστό δεύτερο το συνολικό ποσό των 2.910,31 ευρώ, στον ογδοηκοστό 

τρίτο το συνολικό ποσό των 3.516,85 ευρώ, στον ογδοηκοστό τέταρτο το συνολικό ποσό των 1.862,82 

ευρώ, στην ογδοηκοστή πέμπτη το συνολικό ποσό των 2.658,91 ευρώ, στην ογδοηκοστή έκτη το 

συνολικό ποσό των 2.425,38 ευρώ, στον ογδοηκοστό έβδομο το συνολικό ποσό των 2.564,20 ευρώ, 

στον ογδοηκοστό όγδοο το συνολικό ποσό των 4.737,17 ευρώ, στον ογδοηκοστό ένατο το συνολικό 

ποσό των 3.081,62 ευρώ, στον ενενηκοστό το συνολικό ποσό των 2.749,76 ευρώ, στον ενενηκοστό 

πρώτο το συνολικό ποσό των 2.316,02 ευρώ, στον ενενηκοστό δεύτερο το συνολικό ποσό των 2.727,54 

ευρώ, στους κληρονόμους του αποβιώσαντα Παντελεήμωνα Πατενιώτη, το συνολικό ποσό των 

3.004,41 ευρώ, στον ενενηκοστό τέταρτο το συνολικό ποσό των 2.551,12 ευρώ, στον ενενηκοστό 

πέμπτο το συνολικό ποσό των 2.187,64 ευρώ, στον ενενηκοστό έκτο το συνολικό ποσό των 2.626,67 

ευρώ, στον ενενηκοστό έβδομο το συνολικό ποσό των 2.792,16 ευρώ, στον ενενηκοστό όγδοο το 

συνολικό ποσό των 2.894,49 ευρώ, στον ενενηκοστό ένατο το συνολικό ποσό των 2.929,21 ευρώ, στον 

εκατοστό το συνολικό ποσό των 4.678,83 ευρώ, στον εκατοστό πρώτο το συνολικό ποσό των 3.154,06 

ευρώ, στην εκατοστή δεύτερη το συνολικό ποσό των 3.598,39 ευρώ, στην εκατοστή τρίτη το συνολικό 

ποσό των 2.287,68 ευρώ, στην εκατοστή τέταρτη το συνολικό ποσό των 4.368,63 ευρώ, στον εκατοστό 

πέμπτο το συνολικό ποσό των 4.770,05 ευρώ, στον εκατοστό έκτο το συνολικό ποσό των 3.014,56 

ευρώ, στον εκατοστό έβδομο το συνολικό ποσό των 3.553,85 ευρώ, στον εκατοστό όγδοο το συνολικό 

ποσό των 4.162,87 ευρώ, στην εκατοστή ένατη το συνολικό ποσό των 1.970,80 ευρώ, στον εκατοστό 

δέκατο το συνολικό ποσό των 2.744,56 ευρώ, στον εκατοστό ενδέκατο το συνολικό ποσό των 3.420,58 

ευρώ, στην εκατοστή δωδέκατη το συνολικό ποσό των 1.919,67 ευρώ, στον εκατοστό δέκατο τρίτο το 

συνολικό ποσό των 3.406,69 ευρώ, στον εκατοστό δέκατο τέταρτο το συνολικό ποσό των 3.155,89 

ευρώ, στην εκατοστή δέκατη πέμπτη το συνολικό ποσό των 3.237,23 ευρώ, στον εκατοστό δέκατο έκτο 

το συνολικό ποσό των 3.024,04 ευρώ, στον εκατοστό δέκατο έβδομο το συνολικό ποσό των 2.739,63 

ευρώ, στην εκατοστή δέκατη όγδοη το συνολικό ποσό των 3.094,36 ευρώ, στην εκατοστή δέκατη ένατη 

το συνολικό ποσό των 2.445,50 ευρώ, στους κληρονόμους της αποβιώσασας Ανθούλας Τσιακίρη το 

συνολικό ποσό των 2.839,99 ευρώ, στην εκατόν εικοστή πρώτη το συνολικό ποσό των 2.676,98 ευρώ, 

στον εκατόν εικοστό δεύτερο το συνολικό ποσό των 37,30 ευρώ, στον εκατόν εικοστό τρίτο το 

συνολικό ποσό των 3.415,62 ευρώ, στον εκατόν εικοστό τέταρτο το συνολικό ποσό των 3.325,93 ευρώ, 

στον εκατόν εικοστό πέμπτο το συνολικό ποσό των 3.818,37 ευρώ, στον εκατόν εικοστό έκτο το 

συνολικό χρηματικό ποσό των 3.770,12 ευρώ, στον εκατόν εικοστό έβδομο το συνολικό ποσό των 

2.962,62 ευρώ, στον εκατόν εικοστό όγδοο το συνολικό ποσό των 3.330,69 ευρώ, στον εκατόν εικοστό 

ένατο το συνολικό ποσό των 2.279,55 ευρώ, στον εκατόν τριακοστό το συνολικό ποσό των 2.306,40 

ευρώ, στον εκατόν τριακοστό πρώτο το συνολικό ποσό των 2.224,26 ευρώ. 

Επί της αγωγής αυτής το Ειρηνοδικείο Ρόδου εξέδωσε τη με αριθμό 20/2017 απόφασή του, με την 

οποία απέρριψε την αγωγή ως προς το Δήμο Ρόδου λόγω παραγραφής, ενώ έκαμε δεκτή αυτήν ως προς 

την πρώην ΔΕΚΡ, και υποχρέωσε αυτήν να καταβάλει στον καθένα από τους ενάγοντες το ποσό που 

ζητούσε με την παραπάνω αγωγή, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση αυτής μέχρι την εξόφληση, 

κήρυξε δε την απόφασή του προσωρινά εκτελεστή για το μισό του ποσού που υποχρεούται να 

καταβάλει στον κάθε ενάγοντα. 

Κατά της παραπάνω απόφασης και των παραπάνω εναγόντων άσκησα εμπρόθεσμα για λογαριασμό του 

Δήμου Ρόδου και της πρώην ΔΕΚΡ την από 9-6-2017 και με αριθμό κατάθεσης 28/2017 (αριθμός 

κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου 344/7-7-2017) έφεση,  που απευθύνεται στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου, η συζήτηση της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί για τις 5-2-2018 και η οποία έχει ως 

εξής:  
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««ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 

Ε Φ Ε Σ Η 

1. Της εκκαθαρισθείσας δημοτικής επιχείρησης του πρώην Δήμου Ροδίων με την επωνυμία 

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» (Δ.Ε.Κ.Ρ.), που εδρεύει 

στη Δ.Κ. Ρόδου και εκπροσωπείται νόμιμα. 

2. Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στη 

Δ.Κ. Ρόδου και εκπροσωπείται νόμιμα. 

Κ Α Τ Α 

1) Τσαμπίκου Αγγουρά του Εμμανουήλ, 2) Ιωάννη Αλαφάκη του Εμμανουήλ,  3) Ηλιάνας Αλβανού 

του Δημητρίου, 4) Μιχαήλ Αμπελά του Ιωάννη,  5) Αντωνίου Αμπελά του Ιωάννη, 6) Βασιλείου 

Αντωνιάδη του Ιωάννη, 7) Ιωάννη Αντωνίου του Τσαμπίκου, 8) Λεωνίδα Απέριο του Έκτορα, 9) Θωμά 

Αποστολόπουλου του Ιωάννη, 10) Αχμέτ Αχτσή του Ομούρ, 11) Φραντζέσκου Βάιλα του Δημητρίου, 

12) Βασιλείου Βασιλάκη του Γεωργίου, 13) Εμμανουήλ Βωβού του Νικολάου, 14) Ελευθέριου 

Γαλιάτσου του Χρήστου, 5) Αντωνίου Γαλούζη του Στεφάνου, 16) Τσαμπίκας Γαντάρη του Αντωνίου, 

17) Σωτηρίου Γερούτση του Κων/νου, 18) Γεωργίου Γεωργό του Παναγιώτη,  19) Επαμεινώνδα 

Γιαννάκα του Νικολάου, 20) Παναγιώτη Γκογκόση του Αντωνίου,  21) Όμηρου Γκουβούση του 

Δημητρίου, 22) Αικατερίνης Δασκαλάκη του Κων/νου, 23) Διονυσίου Δεστούνη του Γεωργίου, 24) 

Παναγιώτη Δημητραδιού του Εμμανουήλ, 25) Μιχαήλ Διακάκη του Κυριάκου, 26) Θεοδώρου Δρακόκη 

του Αθανασίου, 27) Αναστασίου Δρακογιαννάκη του Ιωάννη, 28) Κων/νου Δράκου του Γρηγορίου, 29) 

Κων/νου Ζουρούδη του Κυριάκου, 30) Ιωάννη Καβάσιλα του Γεωργίου, 31) Ιωάννη Καβουκλή του 

Νικήτα, 32) Εμμανουήλ Καζάζη του Ιπποκράτη, 33) Υπακοής Κακάκη του Σταύρου, 34) Ιάκωβου 

Καλαεντζή του Κων/νου, 35) Νικολάου Καλαφάτα του Ιωάννη, 36) Δημητρίου Καλησπέρη του 

Νικολάου, 37) Μιχαήλ Καππάκα του Νικολάου, 38) Εμμανουήλ Καραγιάννη του Μιχαήλ, 39) Γκένκις 

Καραντενισλή του Μεχμέτ, 40) Αντωνίου Καρδούλια του Ιωάννη, 41) Κυριάκου Καρεκλά του 

Γεωργίου, 42) Μαριάνθης Καρπαθάκη του Νικολάου, 43) Τσαμπίκας Καρπαθάκη του Μιχαήλ, 44) 

Αντωνίου Καρπαθάκη του Νικολάου, 45) Χρήστου Καρπάθιου του Βασιλείου, 46) Νεκταρίου 

Καστρούνη του Νικολάου, 47)Γεωργίου Κατίκα του Ελευθέριου, 48) Γεωργίου Κατίνα του Ηλία, 49) 

Αντιόπης Κατσαρού του Ιακώβου, 50)Σουκρί Κελέσογλου του Σεφκέτ, 51) Γεωργίου Κίκα του Ιωάννη, 

52) Ευαγγέλου Κουμπαρά του Γεωργίου, 53) Μαρίας Κούτελα - Μανίκαρου του Εμμανουήλ, 54) 

Μιχαήλ Κουτούζη του Τσαμπίκου, 55) Εμμανουήλ Κούτρη του Ιωάννη, 56) Εμμανουήλ Κρητικού του 

Ιωάννη, 57) Ελευθέριου Κρητικού του Δημητρίου,58) Νικολάου Κωνσταντούρα του Γεωργίου, 59) 

Μαρούσας Κωστομοίρη του Γεωργίου,  60) Νικολάου Λεντάκη του Ιακώβου, 61) Παρασκευής Λιάνου 

του Ιωάννη, 62) Παναγιώτη Λουκαρά του Βασιλείου, 63) Μιχαήλ Λουκαρά του Μάριου, 64) 

Ευστάθιου Λουλλά - Σιδεριτάκη του Σπύρου, 65) Μαριάννας Λουλουδάκη του Γεωργίου, 66) 

Μιχαλίτσας Λουλουδάκη του Γεωργίου, 67) Γεωργίου Λυκοπάντη του Μιχαήλ, 68) Βασιλείας Μάκρα 

του Σάββα, 69) Κω ν/νου Μακρή του Εμμανουήλ, 70) Μιχαήλ Μαλωνά του Εμμανουήλ, 71) Νεκταρίας 

Μανιά του Μιχαήλ, 72) Αναστασίου Μανίκαρου του Παντελή, 73) Αντωνίου Μανώλαγκα του Μιχαήλ, 

74) Σταμάτιου Μαυρουδή του Κυριάκου, 75) Βίκτωρ Μαχραμά του Ευγένιου, 76) Κων/νου Μιχαήλου 

του Αγγέλου, 77) Ηλία Μιχαήλου του Μιχαήλ, 78) Ιωάννη Μπάρκα του Δημητρίου, 79) Δημητρίου 

Μπιλιούρα του Αριστοτέλη, 80) Χρήστου Νικολάου του Κυριάκου, 81) Ανδρέα Νομικού του 

Εμμανουήλ, 82) Ιωάννη Ντελλάκη του Παναγιώτη, 83) Ευαγγέλου Ντερέλη του Μιχαήλ, 84) Νικολάου 

Παναγιά του Μιχαήλ,, 85) Ηλιάνας Πανάρετου του Θεοδώρου, 86) Δέσποινας Παντελάκη του Ανδρέα, 

87) Χρυσόστομου Παντελίδη του Αντωνίου, 88) Βασιλείου Παπαβασιλείου του Ηλία, 89) Εμμανουήλ 

Παπαδόπουλου του Ιωάννη, 90) Εμμανουήλ Παπαεμμανουήλ του Νικολάου, 91) Ιωάννη Παπαϊωάνου 

του Αγαπητού, 92) Νικολάου Παπανικόλα του Ευαγγέλου, 93) α) Βασιλείας Πατενιώτη χήρας 

Παντελεήμων Πατενιώτη, β) Καλλιόπης Πατενιώτη του Παντελεήμων και γ) Μιχαήλ Πατενιώτη του 

Παντελεήμων, που ενεργούν στο παρόν ως μοναδικοί εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του αποβιώσαντος την 

27-12-2011 συζύγου και πατρός τους Παντελεήμων Πατενιώτη, 94) Σεβαστιανού Πατενιώτη του 

Λουκά, 95) Ιωάννη Πατέρα του Αντώνη, 96) Φανουρίου Πατρού του Ιωάννη, 97) Χουσείν Πέμπε του 

Νουρή, 98) Νικολάου Πίκου του Μικέ, 99) Νικολάου Πίτση του Θεολόγου, 100) Νικολάου Ρόδη του 

Κων/νου, 101) Μιχαήλ Ροδίτη του Εμμανουήλ, 102) Αναστασίας Σαββιού του Κυριάκου, 103) 

Ευτυχίας Σακή του Ματαθιά, 104) Όλγας Σάντσεζ του Πασχάλη, 105) Σταύρου Σεβδαλάκη του 

Ιωάννη, 106) Εμμανουήλ Σεβδαλάκη του Ιωάννη, 107) Μιχαήλ Σκιαθίτη του Ελευθερίου, 108) 

Αλέξανδρου Σούλου του Θεοδώρου, 109) Ειρήνης Σταυρή του Ευκλή, 110) Βασιλείου Στεφανάκη του 
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Στεφάνου, 111) Γεωργίου Ταραχιάλη του Χουσείν, 112) Νίκης Τεζάρη του Νικήτα, 113) Τζεληόγλου 

Ενγκϊν του Τζελήμ, 114) Γκιάν Τιράκ του Μεμέτ, 115) Αικατερίνης Τριανταγυλλοπούλου του 

Κων/νου, 116) Ευστράτιου Τριπολίτη του Χρήστου, 117) Αλέξανδρου Τσαβαρή του Πανορμίτη, 118) 

Ευαγγελίας Τσαγγάρη του Ιωάννη, 119) Ιωάννας Τσαγγάρη του Πάχου, 120) Ιάκωβου Λαζαράκη του 

Δημητρίου και της Σωτηρίας, β) Άννας - Μαρίας Λαζαράκη του Ιάκωβου και γ) Δημητρίου Λαζαράκη 

του Ιάκωβου, που ενεργούν στο παρόν ως μοναδικοί εξ αδιαθέτου κληρονόμοι της αποβιώσασας την 1-

4-2013 συζύγου και μητρός τους Ανθούλας Τσιακίρη του Σταύρου και της Μαρίας, 121) Ουρανίας 

Τσουκάλη του Ιωάννη, 122) Ιωάννη Τσουρούττη του Αναστασίου, 123) Ιωάννη Χαροκόπου του 

Εμμανουήλ, 124) Μιχαήλ Χατζηδημητρίου του Εμμανουήλ, 125) Ταιφούν Χατζήογλου του Σερίφ, 126) 

Σεβαστού Χατζηπέτρου του Ιωάννη, 127) Παναγιώτη Χατζησταμάτη του Γεωργίου, 128) Ιωάννη 

Χειμωνέττου του Αγγέλου, 129) Ντουριέ Χιάκκη του Ρετζέπ, 130) Ιωάννη Ψάρου του Αντωνίου, και 

131) Σταύρου Ψύλλου του Ιωάννη, απάντων κατοίκων Ρόδου. 

Κ Α Τ Α 

Της με αριθμό 20/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου. 

__________________________________ 

Οι εφεσίβλητοι άσκησαν την από 28-4-2014 και με αριθμό κατάθεσης 57/28-4-2014 αγωγή τους, που 

στεφόταν εναντίον μας και απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ισχυρίζονταν ότι ήταν 

μέχρι τις 28-2-2011 υπάλληλοι της πρώτης από εμάς, η οποία από 1-3-2011 λύθηκε και τέθηκε υπό 

εκκαθάριση, οπότε από τις 1-3-2011 είναι υπάλληλοι του δεύτερου από εμάς και ότι η πρώτη από εμάς 

παράνομα μείωσε τις αποδοχές τους, τα επιδόματα εορτών και το επίδομα αδείας από τις 1-1-2010 έως 

στις 28-2-2011, σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ. 5 του 3833/2010 και 3 παρ. 4 του ν. 3845/2010, στις 

διατάξεις των οποίων δεν υπαγόντουσαν.  

Με βάση τους ισχυρισμούς τους αυτούς οι εφεσίβλητοι ζητούσαν να καταβάλουμε, αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο ο καθένας μας, στον πρώτο από αυτούς το συνολικό ποσό των 3.455,28 ευρώ, στο δεύτερο το 

συνολικό ποσό των 4.190,17 ευρώ, στην τρίτη το συνολικό ποσό των 2.269,66, ευρώ, στον τέταρτο το 

συνολικό ποσό των 4.057,63 ευρώ, στον πέμπτο το συνολικό ποσό των 1.261,46 ευρώ, στον έκτο το 

συνολικό ποσό των 3.320,79 ευρώ, στον έβδομο το συνολικό ποσό των 3.108,96, ευρώ, στον όγδοο το 

συνολικό ποσό των 1.899,10 ευρώ, στον ένατο το συνολικό ποσό των 3.716,52 ευρώ, στον δέκατο το 

συνολικό ποσό των 3.680,45 ευρώ, στον ενδέκατο το συνολικό ποσό των 4.792,49 ευρώ, στο δωδέκατο 

το συνολικό ποσό των 3.239,51 ευρώ, στον δέκατο τρίτο το συνολικό ποσό των 3.283,70 ευρώ, στο 

δέκατο τέταρτο το συνολικό ποσό των 2.805,74 ευρώ, στο δέκατο πέμπτο το συνολικό ποσό των 

2.025,45 ευρώ, στη δέκατη έκτη το συνολικό χρηματικό ποσό των 2.363,99 ευρώ, στο δέκατο έβδομο 

το συνολικό ποσό των 2.902,98 ευρώ, στο δέκατο όγδοο το συνολικό ποσό των 4.416,15 ευρώ, στο 

δέκατο ένατο το συνολικό ποσό των 4.434,70 ευρώ, στον εικοστό το συνολικό ποσό των 3.203,00 

ευρώ, στον εικοστό πρώτο το συνολικό ποσό των 2.803,20 ευρώ, στην εικοστή δεύτερη το συνολικό 

ποσό των 3.411,17 ευρώ, στον εικοστό τρίτο το συνολικό ποσό των 3.466,41 ευρώ, στον εικοστό 

τέταρτο το συνολικό ποσό των 2.776,06 ευρώ, στον εικοστό πέμπτο το συνολικό ποσό των 2.551,68 

ευρώ, στον εικοστό έκτο το συνολικό ποσό των 4.510,62 ευρώ, στον εικοστό έβδομο το συνολικό ποσό 

των 2.638,04 ευρώ, στον εικοστό όγδοο το συνολικό ποσό των 2.443,63 ευρώ, στον εικοστό ένατο το 

συνολικό ποσό των ενενήντα 2.304,96 ευρώ, στον τριακοστό το συνολικό ποσό των 2.863,62 ευρώ, 

στον τριακοστό πρώτο το συνολικό ποσό των 3.121,67 ευρώ, στον τριακοστό δεύτερο το συνολικό 

ποσό των 3.045,93 ευρώ, στην τριακοστή τρίτη το συνολικό ποσό των 3.018,37 ευρώ, στον τριακοστό 

τέταρτο το συνολικό ποσό των 2.765,73 ευρώ, στην τριακοστή πέμπτη το συνολικό ποσό των 4.029,28 

ευρώ, στον τριακοστό έκτο το συνολικό ποσό των 3.787,16 ευρώ, στον τριακοστό έβδομο το συνολικό 

ποσό των 4.554,02 ευρώ, στον τριακοστό όγδοο το συνολικό ποσό των 3.283,18 ευρώ, στον τριακοστό 

ένατο το συνολικό ποσό των 5.826,01 ευρώ, στον τεσσαρακοστό το συνολικό ποσό των 3.165,13 ευρώ, 

στον τεσσαρακοστό πρώτο το συνολικό ποσό των 2.583,57 ευρώ, στον τεσσαρακοστό δεύτερο το 

συνολικό ποσό των 3.426,39 ευρώ, στην τεσσαρακοστή τρίτη το συνολικό ποσό 1.885,89 ευρώ, στον 

τεσσαρακοστό τέταρτο το συνολικό ποσό των 5.102,38 ευρώ, στον τεσσαρακοστό πέμπτο το συνολικό 

ποσό των 3.235,77 ευρώ, στον τεσσαρακοστό έκτο το συνολικό ποσό των 3.631,87 ευρώ, στον 

τεσσαρακοστό έβδομο το συνολικό ποσό των 3.496,70 ευρώ, στον τεσσαρακοστό όγδοο το συνολικό 

ποσό των 3.164,43 ευρώ, στην τεσσαρακοστή ένατη το συνολικό ποσό των 2.785,26 ευρώ, στον 

πεντηκοστό το συνολικό ποσό των 3.495,26 ευρώ, στον πεντηκοστό πρώτο το συνολικό ποσό των 

2.659,44 ευρώ, στον πεντηκοστό δεύτερο το συνολικό ποσό των 3.316,74 ευρώ, στην πεντηκοστή τρίτη 

το συνολικό ποσό των 2.444,14 ευρώ, στον πεντηκοστό τέταρτο το συνολικό ποσό των 2.860,19 ευρώ, 

στον πεντηκοστό πέμπτο το συνολικό ποσό των 3.030,20 ευρώ, στον πεντηκοστό έκτο το συνολικό 
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ποσό των 3.003,98 ευρώ, στον πεντηκοστό έβδομο το συνολικό ποσό των 2.736,90 ευρώ, στον 

πεντηκοστό όγδοο το συνολικό ποσό των 2.675,99 ευρώ, στην πεντηκοστή ένατη το συνολικό ποσό 

των 2.179,21 ευρώ, στον εξηκοστό το συνολικό ποσό των 3.828,84 ευρώ, στην εξηκοστή πρώτη το 

συνολικό ποσό των 3.300,27 ευρώ, στον εξηκοστό δεύτερο το συνολικό ποσό των 2.639,73 ευρώ, στον 

εξηκοστό τρίτο το συνολικό ποσό των 3.040,32 ευρώ, στον εξηκοστό τέταρτο το συνολικό ποσό των 

2.770,80 ευρώ, στην εξηκοστή πέμπτη το συνολικό ποσό των 3.193,00 ευρώ, στην εξηκοστή έκτη το 

συνολικό ποσό των 1.322,17 ευρώ, στον εξηκοστό έβδομο το συνολικό ποσό των 2.617,39 ευρώ, στην 

εξηκοστή όγδοη το συνολικό ποσό των 1.870,23 ευρώ, στον εξηκοστό ένατο το συνολικό ποσό των 

4.313,53 ευρώ, στον εβδομηκοστό το συνολικό ποσό των 2.866,98 ευρώ, στην εβδομηκοστή πρώτη το 

συνολικό ποσό των 2.127,31 ευρώ, στον εβδομηκοστό δεύτερο το συνολικό ποσό των 3.056,52 ευρώ, 

στον εβδομηκοστό τρίτο το συνολικό ποσό των 4.388,00 ευρώ, στον εβδομηκοστό τέταρτο το συνολικό 

ποσό των 3.752,32 ευρώ, στον εβδομηκοστό πέμπτο το συνολικό ποσό των 3.812,89 ευρώ, στον 

εβδομηκοστό έκτο το συνολικό ποσό των 4.060,09 ευρώ, στον εβδομηκοστό έβδομο το συνολικό ποσό 

των 2.525,68 ευρώ, στον εβδομηκοστό όγδοο το συνολικό ποσό των 3.060,11 ευρώ, στον εβδομηκοστό 

ένατο το συνολικό ποσό των 2.826,82 ευρώ, στον ογδοηκοστό το συνολικό ποσό των 2.868,98 ευρώ, 

στον ογδοηκοστό πρώτο το συνολικό ποσό των 3.015,55 ευρώ, στον ογδοηκοστό δεύτερο το συνολικό 

ποσό των 2.910,31 ευρώ, στον ογδοηκοστό τρίτο το συνολικό ποσό των 3.516,85 ευρώ, στον 

ογδοηκοστό τέταρτο το συνολικό ποσό των 1.862,82 ευρώ, στην ογδοηκοστή πέμπτη το συνολικό ποσό 

των 2.658,91 ευρώ, στην ογδοηκοστή έκτη το συνολικό ποσό των 2.425,38 ευρώ, στον ογδοηκοστό 

έβδομο το συνολικό ποσό των 2.564,20 ευρώ, στον ογδοηκοστό όγδοο το συνολικό ποσό των 4.737,17 

ευρώ, στον ογδοηκοστό ένατο το συνολικό ποσό των 3.081,62 ευρώ, στον ενενηκοστό το συνολικό 

ποσό των 2.749,76 ευρώ, στον ενενηκοστό πρώτο το συνολικό ποσό των 2.316,02 ευρώ, στον 

ενενηκοστό δεύτερο το συνολικό ποσό των 2.727,54 ευρώ, στους κληρονόμους του αποβιώσαντα 

Παντελεήμωνα Πατενιώτη, το συνολικό ποσό των 3.004,41 ευρώ, στον ενενηκοστό τέταρτο το 

συνολικό ποσό των 2.551,12 ευρώ, στον ενενηκοστό πέμπτο το συνολικό ποσό των 2.187,64 ευρώ, 

στον ενενηκοστό έκτο το συνολικό ποσό των 2.626,67 ευρώ, στον ενενηκοστό έβδομο το συνολικό 

ποσό των 2.792,16 ευρώ, στον ενενηκοστό όγδοο το συνολικό ποσό των 2.894,49 ευρώ, στον 

ενενηκοστό ένατο το συνολικό ποσό των 2.929,21 ευρώ, στον εκατοστό το συνολικό ποσό των 

4.678,83 ευρώ, στον εκατοστό πρώτο το συνολικό ποσό των 3.154,06 ευρώ, στην εκατοστή δεύτερη το 

συνολικό ποσό των 3.598,39 ευρώ, στην εκατοστή τρίτη το συνολικό ποσό των 2.287,68 ευρώ, στην 

εκατοστή τέταρτη το συνολικό ποσό των 4.368,63 ευρώ, στον εκατοστό πέμπτο το συνολικό ποσό των 

4.770,05 ευρώ, στον εκατοστό έκτο το συνολικό ποσό των 3.014,56 ευρώ, στον εκατοστό έβδομο το 

συνολικό ποσό των 3.553,85 ευρώ, στον εκατοστό όγδοο το συνολικό ποσό των 4.162,87 ευρώ, στην 

εκατοστή ένατη το συνολικό ποσό των 1.970,80 ευρώ, στον εκατοστό δέκατο το συνολικό ποσό των 

2.744,56 ευρώ, στον εκατοστό ενδέκατο το συνολικό ποσό των 3.420,58 ευρώ, στην εκατοστή 

δωδέκατη το συνολικό ποσό των 1.919,67 ευρώ, στον εκατοστό δέκατο τρίτο το συνολικό ποσό των 

3.406,69 ευρώ, στον εκατοστό δέκατο τέταρτο το συνολικό ποσό των 3.155,89 ευρώ, στην εκατοστή 

δέκατη πέμπτη το συνολικό ποσό των 3.237,23 ευρώ, στον εκατοστό δέκατο έκτο το συνολικό ποσό 

των 3.024,04 ευρώ, στον εκατοστό δέκατο έβδομο το συνολικό ποσό των 2.739,63 ευρώ, στην 

εκατοστή δέκατη όγδοη το συνολικό ποσό των 3.094,36 ευρώ, στην εκατοστή δέκατη ένατη το 

συνολικό ποσό των 2.445,50 ευρώ, στους κληρονόμους της αποβιώσασας Ανθούλας Τσιακίρη το 

συνολικό ποσό των 2.839,99 ευρώ, στην εκατόν εικοστή πρώτη το συνολικό ποσό των 2.676,98 ευρώ, 

στον εκατόν εικοστό δεύτερο το συνολικό ποσό των 37,30 ευρώ, στον εκατόν εικοστό τρίτο το 

συνολικό ποσό των 3.415,62 ευρώ, στον εκατόν εικοστό τέταρτο το συνολικό ποσό των 3.325,93 ευρώ, 

στον εκατόν εικοστό πέμπτο το συνολικό ποσό των 3.818,37 ευρώ, στον εκατόν εικοστό έκτο το 

συνολικό χρηματικό ποσό των 3.770,12 ευρώ, στον εκατόν εικοστό έβδομο το συνολικό ποσό των 

2.962,62 ευρώ, στον εκατόν εικοστό όγδοο το συνολικό ποσό των 3.330,69 ευρώ, στον εκατόν εικοστό 

ένατο το συνολικό ποσό των 2.279,55 ευρώ, στον εκατόν τριακοστό το συνολικό ποσό των 2.306,40 

ευρώ, στον εκατόν τριακοστό πρώτο το συνολικό ποσό των 2.224,26 ευρώ. 

Επί της αγωγής αυτής το Ειρηνοδικείο Ρόδου εξέδωσε την εκκαλούμενη απόφασή του, με την οποία 

απέρριψε την αγωγή ως προς το δεύτερο από εμάς λόγω παραγραφής, ενώ έκαμε δεκτή αυτήν ως προς 

την πρώτη από εμάς, και υποχρέωσε αυτήν να καταβάλει στον καθένα εφεσίβλητο το ποσό που ζητούσε 

με την παραπάνω αγωγή, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση αυτής μέχρι την εξόφληση, κήρυξε δε την 

απόφασή του προσωρινά εκτελεστή για το μισό του ποσού που υποχρεούται να καταβάλει στον κάθε 

εφεσίβλητο. 

Την απόφαση αυτή εκκαλούμε για τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους και για όσους άλλους 

επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε.         
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1. Γιατί, η εκκαλούμενη απόφαση εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 

216 παρ. 1 ΚΠολΔ και 648 και 649 Α.Κ. και δέχτηκε ότι η αγωγή των εφεσίβλητων ήταν ορισμένη, αν 

και εντελώς απλά και «ξερά» ανέφεραν σαυτήν ότι οι μηνιαίες αποδοχές τους ήταν αυτές που 

αναφέρονταν στη συνημμένη στην αγωγή τους κατάσταση, χωρίς όμως να αναφέρουν ότι οι αποδοχές 

αυτές συμφωνήθηκαν στο ύψος αυτό, ήταν δηλαδή συμβατικός μισθός ή ότι προκύπτουν από την 

εφαρμογή κάποιας ΣΣΕ ή ΔΑ και ποια είναι αυτή. Επίσης αν και δεν ανέφεραν πως προέκυπταν οι 

αποδοχές αυτές, ποιος δηλαδή ήταν ο βασικός μισθός και ποια τα διάφορα επιδόματα, αν επρόκειτο για 

νόμιμο μισθό, και αν ο καθένας από τους εφεσίβλητους είχε τις προϋποθέσεις για την καταβολή των 

διάφορων επιδομάτων (γάμου, τέκνου, προϋπηρεσίας κλπ), αν σαυτές συμπεριλαμβάνονταν 

αποζημιώσεις και προσαυξήσεις για υπερωριακή απασχόληση, για απασχόληση καθ΄ υπερεργασία, τις 

Κυριακές, τις νύκτες κλπ ή αν σαυτές περιελάμβαναν  και αποζημιώσεις που τυχόν δεν μειώνονταν με 

τους νόμους 3833 και 3845/2010.  

 Αν όμως η εκκαλούμενη απόφαση ερμήνευε και εφάρμοζε ορθά τις παραπάνω διατάξεις έπρεπε 

να δεχτεί ότι κατά το άρθρο 216 του Κ.Πολ.Δ. η αγωγή, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 

118 ή 117 του ίδιου Κώδικα, πρέπει να περιέχει: α) σαφή έκθεση των γεγονότων που την θεμελιώνουν 

σύμφωνα με το νόμο και δικαιολογούν την άσκησή της από τον ενάγοντα κατά του εναγομένου, β) 

ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς και γ) ορισμένο αίτημα. Κατά την έννοια της 

διατάξεως αυτής αρκεί, για το ορισμένο και κατά συνέπεια το παραδεκτό της αγωγής, να εκτίθενται στο 

δικόγραφο αυτής τα πραγματικά περιστατικά που αποτελούν τους όρους εφαρμογής ορισμένης νομικής 

διατάξεως, από την οποία και παρέχεται το ασκούμενο με την αγωγή δικαίωμα. Ειδικότερα δε, από τον 

συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648, 649 ΑΚ και 216 ΚΠολΔ συνάγεται ότι, για το ορισμένο 

της αγωγής, με την οποία ζητείται η επιδίκαση δεδουλευμένων αποδοχών ή άλλων παροχών ή η 

καταβολή μέρους των δεδουλευμένων αποδοχών κατά το οποίο μειώθηκαν με νόμο οι αποδοχές του και 

δε καταβλήθηκαν στον ενάγοντα, εκτός από τα άλλα τυπικά και ουσιαστικά στοιχεία του άρθρου 216 

ΚΠολΔ, πρέπει να αναφέρονται σ' αυτήν ο χρόνος κατάρτισης της σύμβασης, αν οι αποδοχές που ζητά 

ο ενάγων είναι με βάση τη συμφωνία που έγινε με τον εναγόμενο εργοδότη, είναι δηλαδή ο 

συμφωνηθείς μισθός ή προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου ή την οικεία ΣΣΕ, οπότε είναι ο 

νόμιμος μισθός, το είδος της εργασίας, οι όροι παροχής αυτής και ο χρόνος για τον οποίο οφείλονται οι 

αξιούμενες δεδουλευμένες αποδοχές ή άλλες παροχές, ως επίσης όσον  αφορά το νόμιμο και αν ο 

ενάγων έχει τις προϋποθέσεις για τη λήψη τυχόν επιδομάτων που περιλαμβάνονται στις αποδοχές 

αυτές, αν είναι παντρεμένος ή όχι, αν έχει παιδιά ή όχι κλπ.  

 Η αναφορά στο είδος του μισθού είναι απαραίτητη καθόσον αν πρόκειται περί νόμιμου μισθού 

θα πρέπει να αναφέρονται όλα εκείνα τα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η νομιμότητα του μισθού 

και το ύψος του, ήτοι ποια η οικεία ΣΣΕ ή ΔΑ και αν ο ενάγων δεσμεύεται από αυτήν, οπότε και το 

Δικαστήριο θα κρίνει αν το ύψος του καταβαλλόμενου μισθού είναι αυτό που προβλέπεται από την 

οικεία ΣΣΕ ή ΔΑ. Αν όμως ο μισθός είναι συμβατικός τότε το Δικαστήριο δεν το ενδιαφέρει αν υπάρχει 

ή όχι ΣΣΕ ή ΔΑ που να καλύπτει τον ενάγοντα.  Αν δεν αναφέρονται όλα τα παραπάνω η αγωγή είναι 

αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης και δεν μπορεί να καλυφθεί με τα έγγραφα που θα 

προσκομίσει ο ενάγων ή με τις καταθέσεις των μαρτύρων του. Έτσι που έπρεπε να δεχτεί η 

εκκαλούμενη απόφαση έπρεπε να απορρίψει την αγωγή των εφεσίβλητων ως αόριστη και ανεπίδεκτη 

δικαστικής εκτίμησης λόγω του ότι δεν ανέφερε όσα αναφέρουμε παραπάνω. 

2. Γιατί η εκκαλούμενη απόφαση  εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 

277 παρ. 1 και 5, 278, 279 παρ. 1, 280, 281 και 283 του ΠΔ 410/1995, 252, 255, 256, 257, 259 και 269 

του Ν. 3463/2006, 1 παρ. 5 του Ν. 3833/2010 και 3 παρ. 4 του Ν. 3845/2010 και δέχτηκε ότι οι 

δημοτικές επιχειρήσεις καθαριότητας δεν ανήκουν στο Κράτος, δεν υπάγονται στην κατηγορία των 

ΟΤΑ, ούτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ούτε επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό σε 

ποσοστό 50% και τέλος δεν είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παρ. 1, 2 και 3 του 

άρθρου 1 του ν. 3429/2005 και συνεπώς δεν μπορούσαν να τύχουν εφαρμογής για το προσωπικό αυτών 

οι διατάξεις για μείωση των αποδοχών των υπαλλήλων τους σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ. 5 του Ν. 

3833/2010 και 3 παρ. 4 του Ν. 3845/2010. Έτσι που έκρινε η εκκαλούμενη απόφαση έκαμε δεκτή την 

αγωγή των εφεσιβλήτων και υποχρέωσε την πρώτη από εμάς να καταβάλει σ’ αυτούς το ποσό που 

αναφέρεται σ’ αυτήν για τον καθένα. 

 Αν όμως η εκκαλούμενη απόφαση ερμήνευε και εφάρμοζε ορθά τις παραπάνω διατάξεις, έπρεπε 

να δεχτεί ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις καθαριότητας του άρθρου 277 του ΠΔ 410/1995 ανήκουν στους 

ΟΤΑ, που τις συνέστησαν ως δικές τους επιχειρήσεις, με την έννοια ότι αυτοί τις έχουν συστήσει, ότι 

επιδιώκουν σκοπό δημοσίου συμφέροντος, το διοικητικό συμβούλιό τους ορίζεται από αυτούς και 
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τελούν υπό τον έλεγχο και εποπτεία αυτών και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

επομένως το προσωπικό αυτών υπαγόταν στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 5 του Ν. 3833/2010 και 3 

παρ. 4 του Ν. 3845/2010 και γι’ αυτό νόμιμα έγιναν οι μειώσεις των αποδοχών τους, των επιδομάτων 

εορτών και τους επιδόματος αδείας που προβλέπονταν από αυτές, ανεξάρτητα από το ότι οι 

επιχειρήσεις αυτές δεν υπάγονται στην κατηγορία των ΟΤΑ ούτε στο δημόσιο τομέα. Έτσι έπρεπε να 

απορρίψει την αγωγή των εφεσίβλητων.  

3. Γιατί, επικουρικά, η εκκαλούμενη απόφαση  εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις 

των άρθρων 262, 270 παρ. 5 και 269 του ν. 3463/2006, 284 του ΠΔ 490/1995, 111 παρ. 2 και 109 παρ. 

7 του ν. 3852/2010, όπως ίσχυαν, και 2 και 4 παρ. 1 του ΠΔ 178/2002 και δέχτηκε ότι για το προσωπικό 

των δημοτικών επιχειρήσεων καθαριότητας που λύθηκαν βάση του άρθρου 111 παρ. 2 του ν. 

3852/2010 πρέπει να δοθεί η ερμηνεία που δόθηκε και στα πλαίσια του άρθρου 269 του ν. 3463/2006, 

γιατί εάν στα πλαίσια του άρθρου 269, το οποίο δεν αναφέρει ρητά ότι συνεχίζεται η ίδια σχέση 

εργασίας, γίνεται ερμηνευτικά δεκτό ότι διατηρείται η εργασιακή σχέση που είχε ο μεταφερόμενος 

υπάλληλος με την οικεία δημοτική επιχείρηση και ότι επέρχεται απλώς μεταβολή στον φορέα 

απασχόλησης του, εφαρμόζεται δε το πδ 178/2002 περί εις ολόκληρον ευθύνης προηγούμενου και 

μεταγενέστερου εργοδότη, η ίδια ως άνω ερμηνεία πρέπει να δοθεί στα πλαίσια του άρθρου 111 παρ. 2 

ν. 3852/2010 όπου προβλέπεται ρητά ότι διατηρείται η ίδια σχέση εργασίας. Έτσι, ο Δήμος, καίτοι δεν 

καθίσταται καθολικός διάδοχος και δεν δεσμεύεται ως προς τα χρέη των δημοτικών επιχειρήσεων προς 

τρίτους, ωστόσο ειδικώς ως προς τις ήδη υφιστάμενες σχέσεις εργασίας υπεισέρχεται εκ του νόμου ως 

εργοδότης σύμφωνα με τα παραπάνω και εφαρμόζεται το πδ 178/2002. Έτσι η εκκαλούμενη απόφαση 

δέχτηκε ότι παρά το ότι η πρώτη από εμάς λύθηκε και εκκαθαρίστηκε ο δεύτερος από εμάς είναι 

υποχρεωμένος να καταβάλει στους εφεσίβλητους, αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με την πρώτη από 

εμάς, στον καθένα το ποσό που ζητούσε με την παραπάνω αγωγή του, στη συνέχεια όμως δέχτηκε ότι 

όσον αφορά το δεύτερο από εμάς είχε παραγραφεί η αξίωση των εφεσίβλητων.      

 Αν όμως η εκκαλούμενη απόφαση ερμήνευε και εφάρμοζε ορθά τις παραπάνω διατάξεις έπρεπε 

να δεχτεί ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις στις οποίες είχε ανατεθεί σύμφωνα με το καταστατικό τους η 

παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και η αποκομιδή των απορριμμάτων, 

λύονται υποχρεωτικά μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών 

αρχών, ήτοι μέχρι τις 28-2-2011. Ότι οι δημοτικές αυτές επιχειρήσεις, όπως και κάθε άλλη δημοτική 

επιχείρηση λύνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα ήδη της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ότι μετά τη λύση των παραπάνω 

δημοτικών επιχειρήσεων καθαριότητας ή αποκομιδής σκουπιδιών το προσωπικό που υπηρετούσε 

σαυτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται στον οικείο Δήμο με την 

ίδια σχέση εργασίας και κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και 

αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας. Ότι τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής 

και μετά το πέρας της εκκαθάρισης όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο που 

την είχε συστήσει.  

 Ότι επομένως μετά τη λύση της δημοτικής επιχείρησης καθαριότητας στον οικείο Δήμο 

μεταφέρεται το προσωπικό, περιέρχονται δε σαυτόν και όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν μετά το 

πέρας της εκκαθάρισης, άρα δεν περιέρχεται στο δήμο το παθητικό της επιχείρησης και επομένως ο 

Δήμος δεν είναι καθολικός διάδοχος της λυθείσας δημοτικής επιχείρησης καθαριότητας, αφού από 

κανένα συνδυασμό διατάξεων δεν προκύπτει ότι εκ του νόμου οι Δήμοι που συνέστησαν τις δημοτικές 

επιχειρήσεις καθίστανται καθολικοί διάδοχοι για τα χρέη των δημοτικών επιχειρήσεων, άρα και των 

δημοτικών επιχειρήσεων καθαριότητας, είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους, είτε κατά τη διάρκεια 

της εκκαθάρισής τους, είτε μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, αφού αυτές λειτουργούν αυτοτελώς 

σε σχέση με τους Δήμους τις συνέστησαν (χωριστή διοίκηση, χωριστός προϋπολογισμός, χωριστός 

κανονισμός), χωρίς καμιά αναφορά σε συνυποχρέωση ή συνδικαίωμα του δήμου που τις συνέστησε στις 

οφειλές ή στις αξιώσεις που έχει η κάθε επιχείρηση.    

 Ότι εξάλλου δεν εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση το άρθρο 479 Α.Κ. εφόσον δεν 

πρόκειται περί μεταβίβασης από σύμβαση, ούτε το ΠΔ 178/2002,  καθόσον δεν μεταβιβάζεται η 

δημοτική επιχείρηση στον οικείο Δήμο, αφού αυτή λύεται και απλός στο Δήμο περιέρχονται όσα 

περιουσιακά στοιχεία απομείνουν από την εκκαθάριση. Ότι επομένως ο οικείος Δήμος δεν υποχρεούται 

στην καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών στους εργαζόμενους της λυθείσας δημοτικής επιχείρησης, 

αφού οι δεδουλευμένες αποδοχές θα έπρεπε να καλυφθούν από το προϊόν της εκκαθάρισης. Ότι απλά 

μπορεί ο οικείος Δήμος και μετά τη λύση της δημοτικής επιχείρησης καθαριότητας να καταβάλει 
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δεδουλευμένες αποδοχές ή κάθε άλλου είδους αμοιβές στους εργαζόμενούς της, όμως για την καταβολή 

αυτή απαιτείται η λήψη αιτιολογημένης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την 

απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 7 ν. 3852/2010 όπως ισχύει. 

 Ότι ενόψει του ότι με τη με αριθμό 1793/18-12-1995 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Ν. 

Δωδ/σου, η οποία λήφθηκε μετά τη με αριθμό 578/1995 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

πρώην Δήμου Ροδίων και η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β΄ 1067/29-12-1995, συστάθηκε η 

πρώτη από εμάς ως δημοτική επιχείρηση καθαριότητας του πρώην Δήμου Ροδίων ως ΝΠΙΔ, το οποίο 

διεπόταν από τις διατάξεις των άρθρων 260 έως 267, 270, 274 και 287 του ΠΔ 410/1995 «Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 252 επ. του ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 

ότι αυτή με τη με αριθμό 81/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δεύτερου από εμάς, η οποία 

εγκρίθηκε με τη με αριθμό 752/31-3-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β΄ 1018/26-5-2011, αποφασίστηκε η λύση της 

πρώτης από εμάς και τέθηκε υπό εκκαθάριση ότι με τη με αριθμό 492/3-8-2012 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του πρώτου από εμάς ολοκληρώθηκε η εκκαθάρισή της και λύθηκε οριστικά, ο 

δεύτερος από εμάς δεν ήταν καθολικός διάδοχος αυτής και δεν υποχρεούται στην καταβολή των ποσών 

που ζητούν οι ενάγοντες με την κρινόμενη αγωγή τους και αφορούν χρονικό διάστημα που ήταν ακόμη 

εργαζόμενοι της πρώτης από εμάς, ήτοι πριν τη μεταφορά τους στο δεύτερο από εμάς, καθόσον μόνη 

υπόχρεη είναι η πρώτη από εμάς. Έτσι που έπρεπε να κρίνει η εκκαλούμενη απόφαση έπρεπε να 

απορρίψει την αγωγή των εφεσίβλητων ως προς το δεύτερο από εμάς όχι λόγω παραγραφής αλλά 

επικουρικά λόγω του ότι δεν ήταν καθολικός διάδοχος της πρώτης και δεν υπεισήλθε στα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις αυτής και επομένως δεν όφειλε να καταβάλει στους εφεσίβλητους τα ποσά που 

ζητούσαν με την παραπάνω αγωγή τους.   

4. Γιατί, επικουρικά, η εκκαλούμενη απόφαση εσφαλμένα εκτίμησε τις αποδείξεις και δέχτηκε ότι 

οι αποδοχές και τα επιδόματα δώρων και αδείας των εφεσίβλητων ήταν αυτές που αναγράφονται στη 

συνημμένη στην αγωγή τους κατάσταση και ότι τα ποσά κατά τα οποία μειώθηκαν οι αποδοχές τους και 

τα επιδόματα εορτών και αδείας είναι αυτά που επίσης αναγράφονται στη ίδια κατάσταση. Έτσι η 

εκκαλούμενη απόφαση έκαμε δεκτή την αγωγή των εφεσίβλητων και ως ουσιαστικά βάσιμη. 

 Αν όμως η εκκαλούμενη απόφαση εκτιμούσε ορθά τις αποδείξεις έπρεπε να απορρίψει την αγωγή 

των εφεσίβλητων ως ουσιαστικά αβάσιμη, αφού από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν αποδείχθηκε το 

ποσό που μειώθηκαν οι αποδοχές και τα επιδόματα εορτών και αδείας των εφεσίβλητων, ενόψει και του 

ότι ρητά και συγκεκριμένα αρνηθήκανε όλα τα πραγματικά περιστατικά της αγωγής.     

Επειδή ο δεύτερος από εμάς έχει έννομο συμφέρον να προσβάλει την εκκαλούμενη απόφαση με το 

δεύτερο και τρίτο από τους λόγους της παρούσας έφεσης λόγω του ότι άλλοτε όλοι οι εφεσίβλητοι 

άλλοτε ορισμένοι από αυτούς έχουν ασκήσει εναντίον του αγωγές για την καταβολή από αυτόν σαυτούς 

διαφόρων επιδομάτων, λόγω του ότι δήθεν αυτός είναι υποχρεωμένος για την καταβολή τους επειδή η 

πρώτη από εμάς λύθηκε, τέθηκε υπό εκκαθάριση και εκκαθαρίστηκε, για να μην αποτελέσει 

δεδικασμένο το ότι δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 5  του Ν. 3833/2010 και 3 παρ. 4 

του Ν. 3845/2010 και ότι ο δεύτερος από εμάς υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της 

πρώτης από εμάς μετά τη λύση και την εκκαθάρισή της και οφείλει να καταβάλει στους εφεσίβλητους 

ότι όφειλε να καταβάλει σαυτούς η πρώτη από εμάς πριν τη λύση της.    

Συγκεκριμένα: 

α) 117 από τους εφεσίβλητους έχουν ασκήσει την από 23-12-2015 και με αριθμό κατάθεσης 184/23-12-

2015 αγωγή τους, που στρέφεται εναντίον του δευτέρου από εμάς και απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο 

Ρόδου, η συζήτηση της οποίας έγινε στις 31-1-2017, με την οποία ζητούν την καταβολή των δώρων 

εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας, ποσού 3.000 ευρώ για τον καθένα για το 

χρονικό διάστημα από 10-4-2013 έως και 20-12-2015 και συνολικού ποσού 351.000 ευρώ, ακόμη δε 

δεν έχει εκδοθεί απόφαση επ΄ αυτής.   

β) 92 από τους εφεσίβλητους έχουν ασκήσει την από 25-10-2011 και με αριθμό κατάθεσης 156/25-10-

2011 αγωγή τους, που στρεφόταν εναντίον του δευτέρου από εμάς και απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο 

Ρόδου, με την οποία διεκδικούσαν την καταβολή και σαυτούς των παγίων εξόδων κίνησης που 

καταβαλλόταν στους υπαλλήλους του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής, ποσού 2.250 

ευρώ για τον καθένα τους για το χρονικό διάστημα από 1-3-2011 έως 15-10-2011 και συνολικού ποσού 

207.000 ευρώ. Επί της αγωγής αυτής έχει εκδοθεί η με αριθμό 19/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Ρόδου, η οποία δυστυχώς την έκανε δεκτή, εναντίον δε αυτής ο δεύτερος από εμάς έχει ασκήσει την 

από 5-6-2015 και με αριθμό κατάθεσης 24/2015 έφεση του, που απευθύνεται στο Μονομελές 
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Πρωτοδικείο Ρόδου, η συζήτηση της οποίας έγινε στις 6-11-2017, ακόμη δε δεν έχει εκδοθεί απόφαση 

επ΄ αυτής.    

γ) Οι αμέσως παραπάνω 92 από τους εφεσίβλητους συν τον Κυριάκο Ζουρούδη του Κων/νου έχουν 

ασκήσει και την από 25-10-2011 και με αριθμό κατάθεσης 157/25-10-2011 αγωγή τους, που στρεφόταν 

εναντίον της πρώτης από εμάς και απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία διεκδικούσαν 

την καταβολή και σαυτούς των παγίων εξόδων κίνησης που καταβαλλόταν στους υπαλλήλους του 

Υπουργείου Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής, ποσού 13.800 ευρώ για τον καθένα τους 91 πρώτους, 

9.600 ευρώ για τον 92
ο
 και 11.400 ευρώ για τον Κυριάκο Ζουρούδη, για το χρονικό διάστημα από 1-5-

2007έως 28-2-2011 και συνολικού ποσού 1.276.800 ευρώ. Επί της αγωγής αυτής έχει εκδοθεί η με 

αριθμό 20/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία δυστυχώς την έκανε δεκτή, εναντίον δε 

αυτής ο δεύτερος από εμάς έχει ασκήσει την από 5-6-2015 και με αριθμό κατάθεσης 26/2015 έφεση 

του, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, η συζήτηση της οποίας έγινε στις 6-11-

2017, ακόμη δε δεν έχει εκδοθεί απόφαση επ΄ αυτής.    

δ) 138 από τους εφεσίβλητους έχουν ασκήσει την από 27-12-2010 και με αριθμό κατάθεσης 213/28-12-

2010 αγωγή τους, που στρεφόταν εναντίον της πρώτης από εμάς και απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο 

Ρόδου, με την οποία διεκδικούν την καταβολή σαυτούς επιδόματος γάμου για το χρονικό διάστημα από 

1-1-2006 έως 31-12-2010, συνολικού ποσού 517.873,91 ευρώ. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με 

αριθμό 40/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία την έκανε δυστυχώς δεκτή, εναντίον δε 

αυτής ο δεύτερος από εμάς άσκησε την από 25-7-2014 και με αριθμό κατάθεσης 22/2014 έφεση του, 

που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, η συζήτηση της οποίας έγινε στις 5-12-2016, 

ακόμη δε δεν έχει εκδοθεί απόφαση επ΄ αυτής. Έφεση εναντίον της παραπάνω απόφασης άσκησε και η 

πρώτη από εμάς, η συζήτηση της οποίας δεν έχει γίνει ακόμη. 

ε) 169 άτομα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι εφεσίβλητοι άσκησαν την από 13-12-2010 

και με αριθμό κατάθεσης 204/14-12-2010 αγωγή τους, που στρεφόταν εναντίον του πρώτου από εμάς 

και απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία διεκδικούν την καταβολή σαυτούς των εφάπαξ 

εξόδων κίνησης που χορηγούνταν στους υπαλλήλους των ΟΤΑ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 

έως 1-1-2010, συνολικού ποσού 2.175.510 ευρώ. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 42/2014 

απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία την έκανε δυστυχώς δεκτή, εναντίον δε αυτής ο δεύτερος 

από εμάς άσκησε την από 25-7-2014 και με αριθμό κατάθεσης 18/2014 έφεση του, που απευθύνεται 

στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, η συζήτηση της οποίας έγινε στις 5-12-2016, ακόμη δε δεν έχει 

εκδοθεί απόφαση επ΄ αυτής. Έφεση εναντίον της παραπάνω απόφασης άσκησε και η πρώτη από εμάς, η 

συζήτηση της οποίας δεν έχει γίνει ακόμη. 

στ) Τρεις από τους εφεσίβλητους άσκησαν την από 21-12-2010 και με αριθμό κατάθεσης 212/22-12-

2010 αγωγής τους, που στρεφόταν εναντίον του πρώτου από εμάς και απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο 

Ρόδου, με την οποία διεκδικούσαν την καταβολή σαυτές της χρηματικής παροχής των 176 ευρώ που 

καταβαλλόταν στους υπαλλήλους των ΟΤΑ, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2006 έως 15-11-2010, 

ποσού 10.472 ευρώ για τις δύο και 9.035 ευρώ για την τρίτη, συνολικού ποσού 29.977 ευρώ. Επί της 

αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 43/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία την έκανε 

δυστυχώς δεκτή, εναντίον δε αυτής ο δεύτερος από εμάς άσκησε την από 25-7-2014 και με αριθμό 

κατάθεσης 21/2014 έφεση του, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, η συζήτηση της 

οποίας έγινε στις 5-12-2016, ακόμη δε δεν έχει εκδοθεί απόφαση επ΄ αυτής. Έφεση εναντίον της 

παραπάνω απόφασης άσκησε και η πρώτη από εμάς, η συζήτηση της οποίας δεν έχει γίνει ακόμη. 

ζ) 169 άτομα, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι εφεσίβλητοι, άσκησαν την από 13-12-

2010 και με αριθμό κατάθεσης 203/14-12-2010 αγωγή τους, που στρεφόταν εναντίον του πρώτου από 

εμάς και απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την με την οποία διεκδικούσαν την καταβολή 

σαυτούς της χρηματικής παροχής των 176 ευρώ που καταβαλλόταν στους υπαλλήλους των ΟΤΑ, για το 

χρονικό διάστημα από 1-1-2006 έως 15-11-2010, συνολικού ποσού 1.728.145 ευρώ. Επί της αγωγής 

αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 44/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία την έκανε δυστυχώς 

δεκτή, εναντίον δε αυτής ο δεύτερος από εμάς άσκησε την από 25-7-2014 και με αριθμό κατάθεσης 

19/2014 έφεση του, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, η συζήτηση της οποίας έγινε 

στις 5-12-2016, ακόμη δε δεν έχει εκδοθεί απόφαση επ΄ αυτής. Έφεση εναντίον της παραπάνω 

απόφασης άσκησε και η πρώτη από εμάς, η συζήτηση της οποίας δεν έχει γίνει ακόμη. 

η) Τρεις από τους ενάγοντες άσκησαν την από 21-12-2010 και με αριθμό κατάθεσης 211/22-12-2010 

αγωγή τους, που στρεφόταν εναντίον του πρώτου από εμάς και απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, 

με την οποία διεκδικούν την καταβολή σαυτές των εφάπαξ εξόδων κίνησης που χορηγούνταν στους 
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υπαλλήλους των ΟΤΑ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 έως 1-1-2010, ποσού 12.000 ευρώ στην 

καθεμία και συνολικού ποσού 36.000 ευρώ. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 45/2014 

απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία την έκανε δυστυχώς δεκτή, εναντίον δε αυτής ο δεύτερος 

από εμάς άσκησε την από 25-7-2014 και με αριθμό κατάθεσης 20/2014 έφεση του, που απευθύνεται 

στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, η συζήτηση της οποίας έγινε στις 5-12-2016, ακόμη δε δεν έχει 

εκδοθεί απόφαση επ΄ αυτής. Έφεση εναντίον της παραπάνω απόφασης άσκησε και η πρώτη από εμάς, η 

συζήτηση της οποίας δεν έχει γίνει ακόμη. 

Έτσι οι εφεσίβλητοι και ορισμένοι άλλοι πρώην υπάλληλοι της πρώτης από εμάς διεκδικούν την 

καταβολή σαυτούς του συνολικού ποσού για όλους των 6.322.306 ευρώ.   

Επειδή όλοι οι της έφεσής μας αυτής είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμοι, επιφυλασσόμαστε δε να 

προσθέσουμε και άλλους αργότερα. 

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνει δεκτή η έφεσή μας αυτή. 

Να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη με αριθμό 20/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου εξ ολοκλήρου 

όσον αφορά την πρώτη από εμάς, ενώ όσον αφορά το δεύτερο από εμάς να εξαφανιστεί για όσα 

αναφέρουμε στο δεύτερο και τρίτο λόγο της έφεσής μας αυτής και 

Να καταδικαστούν οι εφεσίβλητοι στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μας 

δικηγόρου. 

  Ρόδος 9 Ιουνίου 2017 

  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»» 

Για την έγκριση της παραπάνω έφεσης πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει και να δοθεί η εντολή και η 

πληρεξουσιότητα σε εμένα να παραστώ στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου στην παραπάνω δικάσιμο 

ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να 

εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να ασκήσω πρόσθετους λόγους έφεσης με οποιοδήποτε περιεχόμενο 

κρίνω σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου και να προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες με σκοπό να 

εξαφανιστεί η με αριθμό 20/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου και να απορριφθεί η από 28-4-

2014 και με αριθμό κατάθεσης 57/28-4-2014 αγωγή των παραπάνω εναγόντων, που στρεφόταν και 

εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Όσον αφορά την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης της παραπάνω απόφασης η άποψή μου είναι 

ότι δεν πρέπει να ασκηθεί λόγω του ότι με την άποψη που επικρατεί στο Ειρηνοδικείο Ρόδου σχετικά 

με τις απαιτήσεις των υπαλλήλων γενικά για την περικοπή των επιδομάτων εορτών και αδείας μάλλον 

δεν θα γινόταν δεκτή, πράγμα που ενδεχομένως θα είχε επηρέαζε την κρίση του Δικαστηρίου που θα 

δικάσει την έφεση. Βέβαια ίσως καταβληθεί το ποσό για το οποίο η παραπάνω απόφαση κηρύχθηκε 

προσωρινά εκτελεστή, όμως στην περίπτωση αυτή έχει ήδη ασκηθεί η έφεση και η καταβολή θα γίνει 

με την επιφύλαξη της άσκησης της, από την οποία δεν παραιτείται ο Δήμος Ρόδου, εξάλλου η συζήτηση 

της έφεσης έχει προσδιοριστεί για τις 5-2-2018.  

  (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου)   

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται αναλυτικά ως εξής: 

 

ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Οι υπάλληλοι της ΔΕΚΡ έχουν ασκήσει μία αγωγή για να τους καταβληθούν ότι τους είχε 

παρακρατηθεί για τις περικοπές αποδοχών από το 2010 και τα επιδόματα αδείας η δεύτερη φάση, για το 

χρονικό διάστημα μέχρι της 28/02/2011, που μέχρι τότε υπήρχε η ΔΕΚΡ γιαυτό και ασκήθηκε η αγωγή 

εναντίον της ΔΕΚΡ. Επ΄ αυτής της αγωγής που έγινε δεκτή έχει εκδοθεί η 20/2017, γιαυτήν έχουμε 

ασκήσει έφεση. Αυτή λοιπόν έγινε δεκτή η αγωγή αλλά κηρύχτηκε και προσωρινά εκτελεστεί για το 

μισό.  
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ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.) 

Αναβάλλεται η λήψη απόφασης και για τα δύο 20/2017 και 56/2017 και θα επανέλθει στην Οικονομική 

με περισσότερα στοιχεία στο σύνολο, επειδή εκκρεμεί η λήψη απόφασης στο αυριανό Δημοτικό 

Συμβούλιο προκειμένου να αποδεχτεί την αποδοχή οφειλής της πρώην ΔΕΚΡ μετά από δικαστικές 

αποφάσεις και για την 20/2017 αλλά και για την56/2017.  

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/735/5-1-2018 εισήγηση της νομικής υπηρεσίας    

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 Αναβάλλει τη λήψη απόφαση του θέματος «έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά των πρώην 

εργαζομένων της ΔΕΚΡ και της με αριθμό 20/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου» για επόμενη 

οικονομική επιτροπή επειδή εκκρεμεί  σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για αίτημα 

συμβιβαστικής επίλυσης των δικαστικών αποφάσεων   40,42,43,44,45 και τις 20 και 56/2017 που  

αφορούν και το ανωτέρω θέμα.    

 

 

ΘΕΜΑ 5o                                                              Aπόφ. Αρ.13 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΔΤΥΩ1Ρ-ΧΛ2) 
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά των πρώην εργαζομένων της ΔΕΚΡ 

και της με αριθμό 56/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, άσκησης ή μη αίτησης αναστολής 

εκτέλεσης της απόφασης αυτής και ανάληψη σχετικής δαπάνης στην περίπτωση μη άσκησης 

αναστολής εκτέλεσης.   

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου κ. Δημητρίου Σαλαμαστράκη με αριθμ. πρωτ. 2/737/5-1-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου κου 

Σαλαμαστράκη Δημητρίου με  αρ. πρωτ.: 2/737/5-1-2018, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκησης έφεσης κατά των πρώην εργαζόμενων της ΔΕΚΡ και της με αριθμό 

56/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, άσκησης ή μη αίτησης αναστολής εκτέλεσης της 

απόφασης αυτής και ανάληψη σχετικής δαπάνης στην περίπτωση μη άσκησης αναστολής 

εκτέλεσης.   

Οι: Α) 1) Τσαμπίκου Αγγουρά του Εμμανουήλ, 2) Ιωάννη Αλαφάκη του Εμμανουήλ, 3) Ηλιάνας 

Αλβανού του Δημητρίου, 4) Μιχαήλ Αμπελά του Ιωάννη, 5) Βασιλείου Αντωνιάδη του Ιωάννη, 6) 

Λεωνίδα Απέριο του Έκτορα, 7) Αντωνίου Αρβανίτη του Αχιλλέα, 8) Θωμά Αποστολόπουλου του 

Ιωάννη, 9) Αχμέτ Αχτσή του Ομούρ, 10) Βασιλείου Βασιλάκη του Γεωργίου, 11) Ομήρου Γκουβούση 

του Δημητρίου, 12) Ελευθέριου Γαλιάτσου του Χρήστου, 13)  Παναγιώτη Δημητραδιού του 

Εμμανουήλ, 14) Γεωργίου Γεωργά του Παναγιώτη, 15) Επαμεινώνδα Γιαννάκα του Νικολάου, 16) 

Αικατερίνης Δασκαλάκη του Κων/νου, 17) Μιχαήλ Διακάκη του Κυριάκου, 18) Θεοδώρου Δρακόκη 

του Αθανασίου, 19) Σωτηρίου Γερούτση του Κων/νου, 20) Ισίδωρου Καλαετζή του Κων/νου, 21) 

Χρυσοβαλάντη Ζαννή του Κων/νου, 22) Ιωάννη Καβάσιλα του Γεωργίου, 23) Ιωάννη Καβουκλή του 

Νικήτα,  24) Εμμανουήλ Καζάζη του Ιπποκράτη, 25) Νικολάου Καλαφάτα του Ιωάννη, 26) Αντωνίου 

Καρδούλια του Ιωάννη, 27) Κυριάκου Καρεκλά του Γεωργίου, 28) Αντωνίου Καρπαθάκη του 

Νικολάου, 29) Νεκτάριου – Νικολάου Καστρουνή του Δημητρίου, 30) Γεωργίου Κατίνα του Ηλία, 31) 

Αντιόπης Κατσαρού του Ιακώβου, 32) Γεωργίου Κίκα του Ιωάννη, 33) Ευαγγέλου Κουμπαρά του 

Γεωργίου, 34) Μιχαήλ Κουτούζη του Τσαμπίκου, 35) Εμμανουήλ Κούτρη του Ιωάννη, 36) Μιχαήλ 

Κουτσάφα του Εμμανουήλ, 37) Ελευθέριου Κρητικού του Δημητρίου, 38) Νικολάου Λεντάκη του 

Ιακώβου, 39) Παρασκευής Λιάνου του Ιωάννη, 40) Παναγιώτη Λουκαρά του Βασιλείου, 41) 

Ευστάθιου Λουλλά - Σιδεριτάκη του Σπύρου, 42) Βασιλείας Μάκρα του Σάββα, 43) Μιχαήλ Μαλωνά 

του Εμμανουήλ, 44) Σταμάτιου Μαυρουδή του Κυριάκου, 45) Βίκτωρα Μαχραμά του Ευγένιου, 46) 

Ηλία Μιχαήλου του Μιχαήλ, 47) Κων/νου Μιχαήλου του Αγγέλου, 48)  Δημητρίου Μπιλιούρα του 

Αριστοτέλη, 49) Ανδρέα Νομικού του Εμμανουήλ, 50) Ιωάννη Ντελλάκη του Παναγιώτη, 51) 
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Δέσποινας Παντελάκη του Ανδρέα, 52) Χρυσόστομου Παντελίδη του Αντωνίου, 53) Βασιλείου 

Παπαδημήτρη του Στεφάνου, 54) Νικολάου Παπανικόλα του Ευαγγέλου, 55) Φανουρίου Πατρού του 

Ιωάννη, 56) Νικολάου Πίκου του Μικέ, 57) Νικολάου Πίτση του Θεολόγου, 58) Αναστασίας Σαββιού 

του Κυριάκου, 59) Ευτυχίας Σακή του Ματαθιά, 60) Σταύρου Σεβδαλάκη του Ιωάννη, 61) Νικολάου 

Σκαρτάδου του Δημητρίου, 62) Αλέξανδρου Σούλου του Θεοδώρου, 63) Εμμανουήλ Κρητικού του 

Ιωάννη, 64) Νίκης Τεζάρη του Νικήτα, 65) Γκιάν Τιράκ του Μεμέτ, 66) Αικατερίνης 

Τριανταφυλλοπούλου του Κων/νου, 67) Ευστράτιου Τριπολίτη του Χρήστου, 68) Εμμανουήλ 

Παπαεμμανουήλ του Νικολάου, 69) Ιωάννας Τσαγγάρη του Πάχου, 70) Ευαγγελίας Τσαγγάρη του 

Ιωάννη, 71) Σταματούλας Τσέλικα του Θωμά, 72) Ιωάννη Κρητικού του Θεοδώρου, 73) Ουρανίας 

Τσουκάλη του Ιωάννη, 74) Ιωάννη Τσουρούττη του Αναστασίου, 75) Γρηγορίου Κρητικού του 

Θεοδώρου, 76) Μιχαήλ Χατζηδημητρίου του Εμμανουήλ, 77) Ιωάννη Χειμωνέττου του Αγγέλου, 78) 

Ιωάννη Ψάρου του Αντωνίου, 79) Υπακοής Κακάκη του Σταύρου, 80) Κων/νου Ζουρούδη του 

Κυριάκου, 81) Νικολάου Κωνσταντούρα του Γεωργίου, 82) Αντωνίου Μανωλάγκα του Μιχαήλ, 83) 

Ιωάννη Μπάρκα του Δημητρίου, 84) Μαριάννας Λουλουδάκη του Γεωργίου, 85) Μιχαλίτσας 

Λουλουδάκη του Γεωργίου, 86) Παναγιώτη Χατζησταμάτη του Γεωργίου, 87) Αναστασίου 

Δρακογιαννάκη του Ιωάννη, 88) Σεβαστιανού Πατενιώτη του Λουκά - Μιχαήλ, 89) Γεωργίου Μαχραμά 

του Δημητρίου, 90) Χρήστου Καρπάθιου του Βασιλείου, 91) Ιωάννη Χαροκόπου του Εμμανουήλ, 92) 

Βασιλέιου Στεφανάκη του Στεφάνου, 93) Χρήστου Νικολάου του Κυριάκου, 94) Νικολάου 

Καρασάββα του Ιωάννη, 95) Ιωάννη Πατέρα του Αντωνίου, 96) Μιχαήλ Σκιαθίτη του Ελευθερίου, 97) 

Μιχαήλ Λουκαρά του Μάριου, 98) Χουσεϊν Πεμπέ του Νουρή, 99) Νικολάου παναγιά του Μιχαήλ, 

100) Ταϊφούν Χατζήογλου του Σερίφ, 101) Μαριάνθης Καρπαθάκη του Νικολάου, 102) Ευαγγέλου 

Χατζηιωάννου του Σταύρου, 103) Αλέκου Τσαβαρή του Παναγιώτη, 104) Νικολάου Ρόδη του 

Κων/νου, 105) Κων/νου Μακρή του Εμμανουήλ, 106) Αναστασίου Μανίκαρου του Παντελή και 107) 

Εμμανουήλ Σεβδαλάκη του Ιωάννη, όλων κατοίκων Δ.Κ. Ρόδου του Δήμου Ρόδου και οι Β) 1) 

Αντώνιος Αμπελάς του Ιωάννη, 2) Κων/νος Ζάβαλης του Μιλτιάδη, 3) Ενγκις Τζελήλ Ογλού του 

Τζελήμ, 4) Σεβαστός Χατζηπέτρου του Ιωάννη, 5) Γεώργιος Λυκοπάντης του Μιχαήλ, 6) Γεώργιος 

Κατίκας του Ελευθερίου, 7) Σουκρί Κελέσογλου του Σεφκέτ και 8) Ντουριέ Χακκί του Ρετζέπ, 

άσκησαν την από 23-12-2015 και με αριθμό κατάθεσης 184/23-12-2015 αγωγή τους, που στεφόταν 

εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Με τη αγωγή τους αυτή ισχυρίζονταν ότι είναι υπάλληλοι του Δήμου Ρόδου, δυνάμει της με αριθμό 

853/7-06-2011 απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Ρόδου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 2 του άρθρου 111 του Ν. 3852/2011, κατατασσόμενοι από 1-3-2011 στις προσωρινές 

προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Ρόδου, που συστάθηκαν 

με τη με αριθμό 81/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, η οποία εγκρίθηκε με 

τη με αριθμό 753/31-3-2011 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και 

δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1018/Β726-5-2011 (Φ.Ε.Κ. 422/Γ727-6-2011) και ότι συνδέονται με το Δήμο 

Ρόδου με υπαλληλική σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από την παραπάνω ημεροχρονολογία 

1-3-2011 πρόσληψης ο καθένας τους και με τις αντίστοιχες ειδικότητες, μέχρι τότε.  

Ότι παράνομα περικόπηκαν από αυτούς τα επιδόματα δώρων εορτών και αδείας κατά 30% από 1-1-

2010, ενώ από 1-1-20-13 καταργήθηκαν ολοσχερώς. Με βάση αυτά οι παραπάνω ζητούσαν να 

υποχρεωθεί ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει σε καθένα από αυτούς το ποσό των 3.000 ευρώ, ήτοι 750 

ευρώ για επίδομα εορτών Πάσχα για τα έτη 2013, 2014 και 2015 (250 Χ 3 έτη) αντίστοιχα, 1.500 ευρώ 

για επίδομα εορτών Χριστουγέννων για τα έτη 2013, 2014 και 2015 αντίστοιχα (500 Χ 3 έτη) και 750 

ευρώ για επίδομα αδείας για τα έτη 2013, 2014 και 2015 (250 Χ 3) αντίστοιχα, με το νόμιμο τόκο από 

τη δήλη ημέρα που εκάστη από τις παραπάνω παροχές έγινε απαιτητή, άλλως από την επίδοση της 

αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση, να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και 

να καταδικαστεί ο Δήμος Ρόδου στη δικαστική τους δαπάνη. Άλλως και όλως επικουρικώς ζητούσαν 

την καταβολή των παραπάνω ποσών με βάση τις διατάξεις περί αδικοπραξιών λόγω παράνομης και 

υπαίτιας παράλειψης των οργάνων μας να συμπεριλάβουν τα επίδικα επιδόματα στις οικείες μηνιαίες 

μισθολογικές τους καταστάσεις και όλως επικουρικά με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου 

πλουτισμού. 

Επί της αγωγής αυτής το Ειρηνοδικείο Ρόδου εξέδωσε τη με αριθμό 56/2017 απόφασή του, με την 

οποία απέρριψε αυτήν ως προς τους: 1) Αντώνιο Αμπελά του Ιωάννη, 2) Κων/νο Ζάβαλη του Μιλτιάδη, 

3) Ενγκις Τζελήλ Ογλού του Τζελήμ, 4) Σεβαστό Χατζηπέτρου του Ιωάννη, 5) Γεώργιο Λυκοπάντη του 

Μιχαήλ, 6) Γεώργιο Κατίκα του Ελευθερίου, 7) Σουκρί Κελέσογλου του Σεφκέτ και 8) Ντουριέ Χακκί 

του Ρετζέπ, έκαμε μερικά δεκτή αυτήν ως προς τους υπολοίπους και ήδη εφεσίβλητους και υποχρέωσε 

το Δήμο Ρόδου να καταβάλει στον καθένα από τους εφεσίβλητους το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) 
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ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης αυτής μέχρι την εξόφληση, κήρυξε την 

απόφασή του προσωρινά εκτελεστή για το μισό του επιδικασθέντος ποσού στον κάθε εφεσίβλητο και 

συμψήφισε τη δικαστική δαπάνη. 

Κατά της παραπάνω απόφασης και του Δήμου Ρόδου οι παραπάνω εργαζόμενοι για τους οποίους 

απορρίφθηκε η αγωγή άσκησαν την από 9-10-2017 και με αριθμό κατάθεσης 44/9-10-2017 (αριθμός 

κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου 519/9-10-2017) έφεσή τους, που απευθύνεται στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, η συζήτηση της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί επίσης για τις 18-9-

2018. Επίσης κατά της παραπάνω απόφασης και των παραπάνω εναγόντων άσκησα εμπρόθεσμα για 

λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την από 12-12-2017 και με αριθμό κατάθεσης 45/2017 (αριθμός 

κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου 4/4-1-2018) έφεση, που απευθύνεται στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου, η συζήτηση της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί επίσης για τις 18-9-2018 και η 

οποία έχει ως εξής:  

««ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 

Ε Φ Ε Σ Η 

Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στη Δ.Κ. 

Ρόδου και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 997561152 Δ.Ο.Υ. Ρόδου). 

Κ Α Τ Α 

1) Τσαμπίκου Αγγουρά του Εμμανουήλ, 2) Ιωάννη Αλαφάκη του Εμμανουήλ, 3) Ηλιάνας Αλβανού του 

Δημητρίου, 4) Μιχαήλ Αμπελά του Ιωάννη, 5) Βασιλείου Αντωνιάδη του Ιωάννη, 6) Λεωνίδα Απέριο 

του Έκτορα, 7) Αντωνίου Αρβανίτη του Αχιλλέα, 8) Θωμά Αποστολόπουλου του Ιωάννη, 9) Αχμέτ 

Αχτσή του Ομούρ, 10) Βασιλείου Βασιλάκη του Γεωργίου, 11) Ομήρου Γκουβούση του Δημητρίου, 

12) Ελευθέριου Γαλιάτσου του Χρήστου, 13)  Παναγιώτη Δημητραδιού του Εμμανουήλ, 14) Γεωργίου 

Γεωργά του Παναγιώτη, 15) Επαμεινώνδα Γιαννάκα του Νικολάου, 16) Αικατερίνης Δασκαλάκη του 

Κων/νου, 17) Μιχαήλ Διακάκη του Κυριάκου, 18) Θεοδώρου Δρακόκη του Αθανασίου, 19) Σωτηρίου 

Γερούτση του Κων/νου, 20) Ισίδωρου Καλαετζή του Κων/νου, 21) Χρυσοβαλάντη Ζαννή του Κων/νου, 

22) Ιωάννη Καβάσιλα του Γεωργίου, 23) Ιωάννη Καβουκλή του Νικήτα,  24) Εμμανουήλ Καζάζη του 

Ιπποκράτη, 25) Νικολάου Καλαφάτα του Ιωάννη, 26) Αντωνίου Καρδούλια του Ιωάννη, 27) Κυριάκου 

Καρεκλά του Γεωργίου, 28) Αντωνίου Καρπαθάκη του Νικολάου, 29) Νεκτάριου – Νικολάου 

Καστρουνή του Δημητρίου, 30) Γεωργίου Κατίνα του Ηλία, 31) Αντιόπης Κατσαρού του Ιακώβου, 32) 

Γεωργίου Κίκα του Ιωάννη, 33) Ευαγγέλου Κουμπαρά του Γεωργίου, 34) Μιχαήλ Κουτούζη του 

Τσαμπίκου, 35) Εμμανουήλ Κούτρη του Ιωάννη, 36) Μιχαήλ Κουτσάφα του Εμμανουήλ, 37) 

Ελευθέριου Κρητικού του Δημητρίου, 38) Νικολάου Λεντάκη του Ιακώβου, 39) Παρασκευής Λιάνου 

του Ιωάννη, 40) Παναγιώτη Λουκαρά του Βασιλείου, 41) Ευστάθιου Λουλλά - Σιδεριτάκη του Σπύρου, 

42) Βασιλείας Μάκρα του Σάββα, 43) Μιχαήλ Μαλωνά του Εμμανουήλ, 44) Σταμάτιου Μαυρουδή του 

Κυριάκου, 45) Βίκτωρα Μαχραμά του Ευγένιου, 46) Ηλία Μιχαήλου του Μιχαήλ, 47) Κων/νου 

Μιχαήλου του Αγγέλου, 48)  Δημητρίου Μπιλιούρα του Αριστοτέλη, 49) Ανδρέα Νομικού του 

Εμμανουήλ, 50) Ιωάννη Ντελλάκη του Παναγιώτη, 51) Δέσποινας Παντελάκη του Ανδρέα, 52) 

Χρυσόστομου Παντελίδη του Αντωνίου, 53) Βασιλείου Παπαδημήτρη του Στεφάνου, 54) Νικολάου 

Παπανικόλα του Ευαγγέλου, 55) Φανουρίου Πατρού του Ιωάννη, 56) Νικολάου Πίκου του Μικέ, 57) 

Νικολάου Πίτση του Θεολόγου, 58) Αναστασίας Σαββιού του Κυριάκου, 59) Ευτυχίας Σακή του 

Ματαθιά, 60) Σταύρου Σεβδαλάκη του Ιωάννη, 61) Νικολάου Σκαρτάδου του Δημητρίου, 62) 

Αλέξανδρου Σούλου του Θεοδώρου, 63) Εμμανουήλ Κρητικού του Ιωάννη, 64) Νίκης Τεζάρη του 

Νικήτα, 65) Γκιάν Τιράκ του Μεμέτ, 66) Αικατερίνης Τριανταφυλλοπούλου του Κων/νου, 67) 

Ευστράτιου Τριπολίτη του Χρήστου, 68) Εμμανουήλ Παπαεμμανουήλ του Νικολάου, 69) Ιωάννας 

Τσαγγάρη του Πάχου, 70) Ευαγγελίας Τσαγγάρη του Ιωάννη, 71) Σταματούλας Τσέλικα του Θωμά, 72) 

Ιωάννη Κρητικού του Θεοδώρου, 73) Ουρανίας Τσουκάλη του Ιωάννη, 74) Ιωάννη Τσουρούττη του 

Αναστασίου, 75) Γρηγορίου Κρητικού του Θεοδώρου, 76) Μιχαήλ Χατζηδημητρίου του Εμμανουήλ, 

77) Ιωάννη Χειμωνέττου του Αγγέλου, 78) Ιωάννη Ψάρου του Αντωνίου, 79) Υπακοής Κακάκη του 

Σταύρου, 80) Κων/νου Ζουρούδη του Κυριάκου, 81) Νικολάου Κωνσταντούρα του Γεωργίου, 82) 

Αντωνίου Μανωλάγκα του Μιχαήλ, 83) Ιωάννη Μπάρκα του Δημητρίου, 84) Μαριάννας Λουλουδάκη 

του Γεωργίου, 85) Μιχαλίτσας Λουλουδάκη του Γεωργίου, 86) Παναγιώτη Χατζησταμάτη του 

Γεωργίου, 87) Αναστασίου Δρακογιαννάκη του Ιωάννη, 88) Σεβαστιανού Πατενιώτη του Λουκά - 

Μιχαήλ, 89) Γεωργίου Μαχραμά του Δημητρίου, 90) Χρήστου Καρπάθιου του Βασιλείου, 91) Ιωάννη 

Χαροκόπου του Εμμανουήλ, 92) Βασιλείου Στεφανάκη του Στεφάνου, 93) Χρήστου Νικολάου του 

Κυριάκου, 94) Νικολάου Καρασάββα του Ιωάννη, 95) Ιωάννη Πατέρα του Αντωνίου, 96) Μιχαήλ 
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Σκιαθίτη του Ελευθερίου, 97) Μιχαήλ Λουκαρά του Μάριου, 98) Χουσεϊν Πεμπέ του Νουρή, 99) 

Νικολάου παναγιά του Μιχαήλ, 100) Ταϊφούν Χατζήογλου του Σερίφ, 101) Μαριάνθης Καρπαθάκη του 

Νικολάου, 102) Ευαγγέλου Χατζηιωάννου του Σταύρου, 103) Αλέκου Τσαβαρή του Παναγιώτη, 104) 

Νικολάου Ρόδη του Κων/νου, 105) Κων/νου Μακρή του Εμμανουήλ, 106) Αναστασίου Μανίκαρου του 

Παντελή και 107) Εμμανουήλ Σεβδαλάκη του Ιωάννη, όλων κατοίκων Δ.Κ. Ρόδου του Δήμου Ρόδου.  

Κ Α Τ Α 

Της με αριθμό 56/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου. 

__________________________________ 

Οι εφεσίβλητοι και οι 1) Αντώνιος Αμπελάς του Ιωάννη, 2) Κων/νος Ζάβαλης του Μιλτιάδη, 3) Ενγκις 

Τζελήλ Ογλού του Τζελήμ, 4) Σεβαστός Χατζηπέτρου του Ιωάννη, 5) Γεώργιος Λυκοπάντης του 

Μιχαήλ, 6) Γεώργιος Κατίκας του Ελευθερίου, 7) Σουκρί Κελέσογλου του Σεφκέτ και 8) Ντουριέ 

Χακκί του Ρετζέπ, άσκησαν την από 23-12-2015 και με αριθμό κατάθεσης 184/23-12-2015 αγωγή τους, 

που στεφόταν εναντίον μας και απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ισχυρίζονταν ότι 

είναι υπάλληλοί μας, δυνάμει της με αριθμό 853/7-06-2011 απόφαση του Δημάρχου μας, η οποία 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 111 του Ν. 3852/2011, κατατασσόμενοι από 

1-3-2011 στις προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο 

Δήμο μας, που συστάθηκαν με τη με αριθμό 81/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, η οποία 

εγκρίθηκε με τη με αριθμό 753/31-3-2011 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1018/Β726-5-2011 (Φ.Ε.Κ. 422/Γ727-6-2011) και ότι συνδέονται με εμάς 

με υπαλληλική σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από την παραπάνω ημεροχρονολογία 1-3-

2011 πρόσληψης ο καθένας τους και με τις αντίστοιχες ειδικότητες, μέχρι τότε. Ότι παράνομα 

περικόπηκαν από αυτούς τα επιδόματα δώρων εορτών και αδείας κατά 30% από 1-1-2010, ενώ από 1-1-

20-13 καταργήθηκαν ολοσχερώς. Με βάση αυτά οι εφεσίβλητοι ζητούσαν να υποχρεωθούμε να 

καταβάλουμε σε καθένα από αυτούς το ποσό των 3.000 ευρώ, ήτοι 750 ευρώ για επίδομα εορτών 

Πάσχα για τα έτη 2013, 2014 και 2015 (250 Χ 3 έτη) αντίστοιχα, 1.500 ευρώ για επίδομα εορτών 

Χριστουγέννων για τα έτη 2013, 2014 και 2015 αντίστοιχα (500 Χ 3 έτη) και 750 ευρώ για επίδομα 

αδείας για τα έτη 2013, 2014 και 2015 (250 Χ 3) αντίστοιχα, με το νόμιμο τόκο από τη δήλη ημέρα που 

εκάστη από τις παραπάνω παροχές έγινε απαιτητή, άλλως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη 

εξόφληση, να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστούμε στη 

δικαστική τους δαπάνη. Άλλως και όλως επικουρικώς ζητούσαν την καταβολή των παραπάνω ποσών με 

βάση τις διατάξεις περί αδικοπραξιών λόγω παράνομης και υπαίτιας παράλειψης των οργάνων μας να 

συμπεριλάβουν τα επίδικα επιδόματα στις οικείες μηνιαίες μισθολογικές τους καταστάσεις και όλως 

επικουρικά με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. 

Επί της αγωγής αυτής το Ειρηνοδικείο Ρόδου εξέδωσε τη με αριθμό 56/2017 απόφασή του, στην οποία 

δεν αναφέρονται η εκατοστή ένατη και ο εκατοστός δέκατος, με την οποία απέρριψε αυτήν ως προς 

τους: 1) Αντώνιο Αμπελά του Ιωάννη, 2) Κων/νο Ζάβαλη του Μιλτιάδη, 3) Ενγκις Τζελήλ Ογλού του 

Τζελήμ, 4) Σεβαστό Χατζηπέτρου του Ιωάννη, 5) Γεώργιο Λυκοπάντη του Μιχαήλ, 6) Γεώργιο Κατίκα 

του Ελευθερίου, 7) Σουκρί Κελέσογλου του Σεφκέτ και 8) Ντουριέ Χακκί του Ρετζέπ, έκαμε μερικά 

δεκτή αυτήν ως προς τους υπολοίπους και ήδη εφεσίβλητους και υποχρέωσε εμάς να καταβάλουμε στον 

καθένα από τους εφεσίβλητους το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την 

επομένη της επίδοσης αυτής μέχρι την εξόφληση, κήρυξε την απόφασή του προσωρινά εκτελεστή για το 

μισό του επιδικασθέντος ποσού στον κάθε εφεσίβλητο και συμψήφισε τη δικαστική δαπάνη. 

Την απόφαση αυτή εκκαλούμαι για τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους και για όσους 

άλλους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε αργότερα.  

1.  Γιατί το Ειρηνοδικείο Ρόδου εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε με την εκκαλούμενη απόφασή 

του τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 5, 22 παρ. 1, 25 και 106 του Συντάγματος, 1 του Πρώτου 

πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, 1,2,3,7 και 8 του ν. 3833/2010   «Προστασία της εθνικής 

οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40/2010), 

τρίτου του ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας 

από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄65/2010) και 

16 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 

και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-

2015», ως επίσης και τη διάταξη της υποπαραγράφου Γ.1 «ΜΙΣΘΟΛΟΠΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» (περ. 1) του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 
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και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», που εκδόθηκε κατ' 

εφαρμογή του Ν. 4046/2012, και δέχτηκε: 

 Ότι στην εισηγητική έκθεση του τελευταίου νόμου, με το οποίο καταργήθηκαν τα επιδόματα 

εορτών και αδείας, ουδεμία αιτιολογία αναφέρεται περί της αναγκαιότητας λήψης των εν λόγω μέτρων 

ενώ ουδόλως προκύπτει ότι τα λαμβανόμενα μέτρα ήταν αναγκαία, αλλά και τα μόνα ικανά και 

πρόσφορα για τον επιδιωκόμενο σκοπό τηρουμένων και των αρχών της ισότητας και αναλογικότητας. 

 Ότι εν τούτοις νομοθετήθηκε η εξ ολοκλήρου κατάργηση των παραπάνω επιδομάτων, μολονότι 

είχαν ήδη περιοριστεί από τους προηγούμενους παραπάνω νόμους 3833 και 3845/2010 και επομένως ο 

νομοθέτης δεν δικαιολογείτο πλέον να προχωρήσει στις σχετικές ρυθμίσεις, οι οποίες αναφέρονται στην 

σχετική ομάδα θιγόμενων πολιτών, χωρίς ειδική έρευνα του αντικειμένου αυτών, αλλά όφειλε να 

προβεί σε εμπεριστατωμένη μελέτη, προκειμένου να αναδείξει τεκμηριωμένα ότι η λήψη των 

συγκεκριμένων μέτρων ήταν συμβατή με τις σχετικές συνταγματικές δεσμεύσεις, τις απορρέουσες, 

μεταξύ άλλων, από τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας και της προστασίας της αξίας του 

ανθρώπου.  

 Ότι επίσης, ακόμη και αν ήθελε κριθεί, πως τα επίδικα μέτρα ήταν πρόσφορα, ο νομοθέτης 

όφειλε περαιτέρω να μελετήσει και να αποφανθεί αιτιολογημένα για την αναγκαιότητα τους, 

εξετάζοντας την ύπαρξη εναλλακτικών επιλογών και συγκρίνοντας τα οφέλη και τα μειονεκτήματα της 

καθεμίας για την επίτευξη των επιδιωκόμενων δημοσίων σκοπών. Επομένως πριν από τη κατάργηση 

των δώρων και του επιδόματος αδείας, όφειλε προηγουμένως να εξετάσει με τρόπο επιστημονικό και 

δικαστικά ελέγξιμο, αν οι επιπτώσεις από τα ήδη ληφθέντα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης και 

συνδυαζόμενες με τις ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της διανυόμενης έκτακτης περιόδου, 

οδηγούν σε επιτρεπτή μείωση του επιπέδου ζωής των μισθωτών.  

 Ότι ως εκ τούτου για τη θέσπιση των ανωτέρω περικοπών δεν αρκεί η επίκληση, αορίστως του 

σπουδαίου δημοσίου συμφέροντος, αλλά η τεκμηρίωση με τη δέουσα σαφήνεια και παράθεση 

αναλυτικών στοιχείων του λόγου για τον οποίο η συγκεκριμένη δέσμη μέτρων είναι η μόνη πρόσφορη 

και αναγκαία λύση για την αποφυγή του κινδύνου χρεωκοπίας της χώρας, τηρουμένων των αρχών της 

ισότητας και της αναλογικότητας (βλ. σχετ. μελέτη Κ. Χρυσόγονου - Α. Καιδατζή, ΝοΒ 2012 τ. 60 σελ. 

1682 επ.). Άλλωστε σε περιπτώσεις παρατεταμένης οικονομικής κρίσης ο κοινός νομοθέτης δύναται να 

θεσπίζει μέτρα περιστολής δαπανών που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση μεγάλων κατηγοριών 

του πληθυσμού, πλην όμως, η δυνατότητα αυτή έχει ως όριο την καθιερούμενη από το άρθρο 4 παρ. 5 

του Συντάγματος αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη αναλόγως των δυνάμεων εκάστου, καθώς και 

την αρχή του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κατ΄ άρθρο 2 παρ. 1 Σ.  

 Ότι η περικοπή των δώρων και του επιδόματος αδείας, οι οποίες έχουν νομοθετηθεί σε συνέχεια 

των ανωτέρω αναφερόμενων νόμων με τους οποίους περικόπηκαν οι αποδοχές των μισθωτών, 

επιβαρύνουν σωρευτικά την ίδια ομάδα πολιτών (μισθωτών) και ως εκ τούτου η επιβάρυνση αυτή είναι 

εξόφθαλμα δυσανάλογη ιδίως για όσους υπηρετούν στο δημόσιο, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να έχουν 

υποστεί σοβαρές οικονομικές απώλειες (βλ. Ολ ΣτΕ 1972/2012 σκέψη 17 γνώμη μειοψηφίας). 

Επιπλέον, οι εν λόγοι ρυθμίσεις, αντίκεινται στο άρθρο 4 παρ. 5 Σ., καθόσον δεν πλήττουν, κατ' 

αποτέλεσμα, στον ίδιο βαθμό τους υψηλόμισθους υπαλλήλους αφενός και τους χαμηλόμισθους 

υπαλλήλους αφετέρου, με αποτέλεσμα οι μεν υψηλόμισθοι να εξακολουθούν να διατηρούν ένα 

ικανοποιητικό και αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, οι χαμηλόμισθοι, όμως, οι οποίοι αποτελούν ένα 

ιδιαίτερα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, οδηγούνται στην κοινωνική και οικονομική 

εξαθλίωση καλούμενοι να συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη κατά προφανή αναντιστοιχία με τις 

δυνάμεις τους.  

 Ότι επίσης, συντρέχει προσβολή του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της 

Ε.Σ.Δ.Α., καθόσον με τις επίμαχες ρυθμίσεις του Ν. 4093/2012 πλήττονται γεγενημένα δικαιώματα, 

που αποτελούν περιουσιακά δικαιώματα εντασσόμενα στην προστασία του εδ. 1 του άρθρου 1 αυτού, 

δεδομένου ότι η χορήγηση και ο τρόπος υπολογισμού των περικοπτόμενων - καταργούμενων 

επιδομάτων (εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας), προβλέπονταν από τους νόμους 3205/2003 

και 287/1976. Για τον λόγο αυτό η εν όλω αφαίρεση τους, συνιστά την κατά το εδάφιο 2 του άρθρου 1 

του εν λόγω Πρωτοκόλλου στέρηση της ιδιοκτησίας, η οποία δύναται μεν να χωρήσει για δημόσια 

ωφέλεια, αλλά πάντοτε «υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον νόμο και έναντι έγκαιρης και 

δίκαιης αποζημίωσης για την απώλεια της.  
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 Ότι ενόψει αυτού η εν όλω περικοπή αποδοχών δεν συνιστά απλό περιορισμό ιδιοκτησιακού 

δικαιώματος, ο οποίος δύναται να χωρήσει προς εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος και να 

δικαιολογηθεί, εφόσον δεν θίγει τον πυρήνα του ιδιοκτησιακού δικαιώματος, καθόσον, εν προκειμένω, 

σύμφωνα με όσα ανωτέρω εκτίθενται, ελλείπει η συνδρομή των προϋποθέσεων νομίμου περιορισμού 

των επίμαχων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στα οποία είχαν καλόπιστα προβλέψει οι θιγόμενοι, ως προς 

το είδος, το ύψος και τη διάρκεια των επιβαλλόμενων περικοπών, χάριν του δημοσίου συμφέροντος και 

ως εκ τούτου αντίκειται στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου, αλλά και στη 

κατοχυρωμένη από το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος αρχή. Με το εν λόγω νομοθέτημα 

παραβιάζεται επιπλέον και το από 2 παρ. 1 του Συντάγματος και ως ειδική έκφανση της υποχρέωσης 

του σεβασμού της αξίας του ανθρώπου, απορρέον δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβίωσης ή ενός ελαχίστου 

εισοδήματος, που σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην προηγηθείσα νομική σκέψη αναγνωρίζεται 

από τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων και του Ε.Δ.Δ.Α., στον βαθμό που οι ρυθμίσεις του 

άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 δεν συναρτούν την κατάργηση των επίμαχων επιδομάτων 

(Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας), με τον προσδιορισμό ενός ελαχίστου ποσού αποδοχών, 

διασφαλίζοντας το ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβιώσεως. Για τον ίδιο λόγο πρέπει να θεωρηθεί ότι 

συντρέχει ταυτόχρονα και προσβολή του δικαιώματος εργασίας κατά το άρθρο 22 παρ. 1 του 

Συντάγματος προσβολή και του άρθρου 4 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Η προσβολή του 

δικαιώματος επέρχεται ήδη σε αφηρημένο επίπεδο, καθότι στις επίμαχες ρυθμίσεις για περικοπές 

αποδοχών δεν προσδιορίζεται ένα ελάχιστο ποσό αποδοχών, που να εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές 

επίπεδο διαβίωσης, το οποίο να εξαιρείται των περικοπών. 

 Έτσι που έκρινε το Ειρηνοδικείο Ρόδου με την εκκαλούμενη απόφασή του έκαμε μερικά δεκτή 

την αγωγή των εφεσίβλητων και υποχρέωσε εμάς να καταβάλουμε σαυτούς το συνολικό ποσό των 

2.000 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσής της μέχρι την εξόφληση. 

 Αν όμως το Ειρηνοδικείο Ρόδου ερμήνευε και εφάρμοζε ορθά τις παραπάνω διατάξεις με την 

εκκαλούμενη απόφασή του έπρεπε να δεχτεί ότι με το άρθρο πρώτο παράγραφο Γ΄ υποπαράγραφος Γ.1. 

παρ. 1 του ν. 4093/2012 καταργήθηκαν από 1-1-2013 τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και 

αδείας, που προβλέπονταν από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής 

σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, μεταξύ των 

άλλων και για τους υπαλλήλους και μισθωτούς των Ο.Τ.Α.. 

 Ότι η κατάργηση των επιδομάτων αυτών αποφασίστηκε γιατί, όπως έχει δεχτεί και η Ολομέλεια 

του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις με αριθμούς 3372, 3373 και 3374/2015 αποφάσεις της, η 

επελθούσα από το 2009 οικονομική κρίση στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 

προεκάλεσε έκτακτες ρυθμίσεις και δράσεις των θεσμικών οργάνων αυτής και αντίστοιχες νομικές 

ρυθμίσεις στις πληττόμενες χώρες. Έτσι, στην Ελλάδα, κατ’ αρχάς, επιβλήθηκαν με τους νόμους 

3758/2009 (Α΄ 68) και 3808/2009 (Α΄ 227), έκτακτες οικονομικές εισφορές στα εισοδήματα φυσικών 

και νομικών προσώπων καθώς και στη μεγάλη ακίνητη περιουσία φυσικών προσώπων. Στις 14.1.2010 

εξάλλου, η Ελληνική Κυβέρνηση παρουσίασε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας και 

ανάπτυξης 2010-2013, σύμφωνα με το οποίο η ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος 

δανειακής ρευστότητας της χώρας επέβαλε την ταχεία προώθηση μέτρων δημοσιονομικής 

προσαρμογής, μέσω των οποίων θα μπορούσε να επιτευχθεί περιστολή των δημοσίων δαπανών, με τη 

μείωση, μεταξύ άλλων, της δαπάνης της γενικής κυβέρνησης για επιδόματα κατά 10% και τον 

περιορισμό των προσλήψεων υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα.  

 Ότι στις 16.2.2010 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε την 2010/182/ΕΕ (ΕΕ L 83) 

απόφασή του, με την οποία απηύθυνε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 126 παρ. 9, σε συνδυασμό με το 

άρθρο 136, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.), ειδοποίηση προς την 

Ελλάδα για τη λήψη μέτρων για τη μείωση του ελλείμματος, μεταξύ των οποίων περιελαμβάνετο και η 

μείωση του μισθολογικού κόστους του Δημοσίου. Στη συνέχεια, λόγω επιδεινώσεως της καταστάσεως 

και προς «αντιμετώπιση των πρωτόγνωρων δυσμενών οικονομικών συνθηκών και της μεγαλύτερης 

δημοσιονομικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών, η οποία έχει κλονίσει την αξιοπιστία της Χώρας, 

έχει προκαλέσει μεγάλες δυσκολίες στην προσπάθεια κάλυψης των δανειακών αναγκών της και απειλεί 

σοβαρά την Εθνική Οικονομία», όπως αναφέρεται στη σχετική εισηγητική έκθεση, ελήφθησαν μέτρα 

με τον ν. 3833/2010 (Α΄ 40), μεταξύ των οποίων αναδρομική μείωση αποδοχών των εργαζομένων στον 

στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ειδικότερα, μειώθηκαν κατά 12% τα πάσης φύσεως επιδόματα, και 

κατά 30% τα επιδόματα εορτών και αδείας, ενώ θεσπίσθηκε όριο στις συνολικές αποδοχές των 

εργαζομένων του δημόσιου τομέα (άρθρα 1 και 2).  



   

 62 

 Ότι στις 3.5.2010 εξάλλου, υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής 

Δημοκρατίας «Μνημόνιο Συνεννόησης» στο οποίο περιελήφθησαν, μεταξύ άλλων, τα δημοσιονομικά, 

χρηματοπιστωτικά και διαρθρωτικά μέτρα του τριετούς προγράμματος που είχε καταρτισθεί από τις 

ελληνικές αρχές. Όπως ειδικότερα προβλέπεται σ’ αυτό, πριν από την καταβολή των δόσεων του 

δανείου προς την Ελλάδα συντάσσεται έκθεση συμμόρφωσης σχετικά με την εκπλήρωση των 

οριζομένων προϋποθέσεων, μεταξύ δε των προβλεπομένων μέτρων περιλαμβάνεται η μείωση του 

μισθολογίου. Το μνημόνιο αυτό προσαρτήθηκε ως παράρτημα στο ν. 3845/2010 (Α΄ 65), εμ τον οποίο 

θεσπίστηκαν μέτρα προς εφαρμογή του εξαγγελθέντος με αυτά προγράμματος, μεταξύ δε των μέτρων 

αυτών περιλαμβάνεται η περαιτέρω μείωση κατά 8% των πάσης φύσεως επιδομάτων, αποζημιώσεων 

και αμοιβών γενικά, των υπηρετούντων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο στενό ή ευρύτερο δημόσιο 

τομέα (άρθρο τρίτο).  

 Ότι στο Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής 

εξειδικεύονται και περιγράφονται λεπτομερώς τα μέτρα που θα λαμβάνονταν για την πραγματοποίηση 

του περιλαμβανόμενου στο προαναφερθέν πρώτο Μνημόνιο προγράμματος και καθορίζεται το 

χρονοδιάγραμμα θέσπισης και υλοποίησής τους μέχρι και το τέλος του έτους 2011, μεταξύ δε των 

μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, για την υιοθέτηση των οποίων δεσμεύτηκε η Ελληνική 

Κυβέρνηση, περιλαμβάνονται η μείωση του μισθολογικού κόστους του Δημοσίου, με την περικοπή των 

επιδομάτων εορτών και αδείας και των λοιπών επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων προς το σκοπό 

της κατ� έτος εξοικονόμησης 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς και η έναρξη των διαδικασιών 

κατάρτισης ενός απλοποιημένου συστήματος αμοιβών, που θα καλύπτει τους βασικούς μισθούς και τα 

επιδόματα του προσωπικού του δημόσιου τομέα και στα πλαίσια του οποίου το συνολικό ύψος της 

αμοιβής θα συνδέεται με την παραγωγικότητα και τα καθήκοντα της κατεχόμενης από τον υπάλληλο 

θέσης (ΟλΣτΕ 3404/2014). 

 Ότι επακολούθησε ο ν. 3871/2010 (Α΄ 141) με τον οποίο επεβλήθη η ψήφιση κατ’ έτος, 

«Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στήριξης», το οποίο εγκρίθηκε για την περίοδο 2012-

2015, με το ν. 3985/2011 (Α΄ 151). Με τις προβλέψεις του ως άνω «πλαισίου», όπως αναφέρεται στην 

αιτιολογική έκθεση του σχετικού νόμου, επιδιώκεται, όχι μόνον η μείωση των δαπανών του κράτους 

αλλά και η υλοποίηση μονίμων διαρθρωτικών παρεμβάσεων, όπως ο εξορθολογισμός της μισθοδοτικής 

δαπάνης του Δημοσίου. Κατόπιν αυτών, δημοσιεύθηκε ο ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 

ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226). Σύμφωνα με την 

αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, βασική του επιδίωξη είναι η καθιέρωση νέου Ενιαίου 

Μισθολογίου Βαθμολογίου, ενόψει των ιδιαιτέρων δημοσιονομικών συνθηκών της χώρας. Το νέο 

μισθολόγιο, πέραν της εξοικονόμησης πόρων, στοχεύει στον εξορθολογισμό της υφισταμένης 

κατάστασης αναφορικά με τις οικονομικές απολαβές των υπαλλήλων, προκειμένου να επιτευχθεί η 

δημιουργία ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που θα συνδυάζει την εργασιακή ασφάλεια με την 

αποτελεσματικότητα της διοικητικής δράσης. Το προηγούμενο σύστημα αμοιβών, σύμφωνα με την εν 

λόγω έκθεση, δεν συνδεόταν με ένα αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης και ανταμοιβής των 

υπαλλήλων, ενώ σημαντική παράμετρο αυτού αποτελούσαν τα διάφορα επιδόματα, τα οποία όμως δεν 

είχαν θεσμοθετηθεί κεντρικά ούτε σχετίζονταν με τα παραγόμενα αποτελέσματα. Στην παρ. 1 του 

άρθρου 4 ορίζεται ότι στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί 

υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), μεταξύ 

άλλων, του Δημοσίου (περίπτ. α), των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και 

δεύτερου βαθμού (περίπτ. β) και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) (περίπτ. γ), 

καθώς επίσης και ορισμένες άλλες κατηγορίες υπαλλήλων και λειτουργών (υπό α έως ζ), κατά δε την 

παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, υπάλληλοι και λειτουργοί που δεν εμπίπτουν ευθέως στις διατάξεις της 

προηγούμενης παραγράφου, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του συγκεκριμένου. 

Με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 20 καθορίστηκαν τα επιδόματα και οι προϋποθέσεις χορήγησής 

τους, μεταξύ των οποίων στο άρθρο 16 τα επιδόματα εορτών και αδείας [τα οποία καταργήθηκαν από 

1.1.2013 με το άρθρο πρώτο του ν. 4093/2012 (Α' 222/12.11.2012)]. 

 Ότι στη συνέχεια, με τον ν. 4046/2012 (Α΄ 28/14.2.2012) εγκρίθηκε το Σχέδιο του Μνημονίου 

Συνεννόησης (Memorandum of Understanding) [Μνημόνιο ΙΙ] μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο 1 παρ. 2) ως προϋπόθεση για την 

υπογραφή και τη θέση σε ισχύ των Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και 

της Τράπεζας της Ελλάδος, τα σχέδια των οποίων επίσης εγκρίθηκαν με τον ίδιο νόμο και 
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προσαρτήθηκαν σ’ αυτόν ως Παράρτημα V (άρθρο 1 παρ. 1). Το εν λόγω Μνημόνιο αποτελείται από τα 

ακόλουθα μέρη: α) Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (Memorandum of 

Economic and Financial Policies), β) Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις 

Οικονομικής Πολιτικής (Memorandum of Understanding on Specific Εconomic Policy Conditionality) 

και γ) Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (Technical Memorandum of Understanding).  

 Ότι στο πρώτο από τα ανωτέρω τρία επί μέρους Μνημόνια, δηλαδή στο Μνημόνιο Οικονομικής 

και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, το οποίο προσαρτάται στο ν. 4046/2012 ως Παράρτημα V_1 και 

στο οποίο περιγράφονται οι στόχοι, η στρατηγική και οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία, 

μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής στο κεφάλαιο με τίτλο «Δημοσιονομική Πολιτική»: «7. Οι βασικές 

μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν καθοριστεί στη ΜΔΣ και στον 

προϋπολογισμό του 2012, περιλαμβάνουν: Μεταρρύθμιση της αποζημίωσης των υπαλλήλων του 

δημόσιου τομέα. 8. Δεδομένης της χαμηλής είσπραξης φόρων σε σύγκριση με τις άλλες Ευρωπαϊκές 

χώρες, η στρατηγική προσαρμογής μας βασίζεται στην εισαγωγή εκτενών μεταρρυθμίσεων στη 

φορολογική διοίκηση� 9. Έχουμε δεσμευθεί να πετύχουμε τον δημοσιονομικό μας στόχο και είμαστε 

έτοιμοι να λάβουμε διορθωτικά μέτρα στην περίπτωση υποαπόδοσης. Τα διορθωτικά μέτρα, εάν 

κριθούν αναγκαία, θα περιλαμβάνουν πρόσθετες στοχευμένες μειώσεις στο μισθολογικό κόστος του 

δημόσιου τομέα και στις κοινωνικές δαπάνες…..».  

 Ότι στο δεύτερο από τα ανωτέρω τρία Μνημόνια, δηλαδή στο Μνημόνιο Συνεννόησης στις 

Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, το οποίο προσαρτάται στο ν. 4046/2012 ως 

Παράρτημα V_2, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στο Κεφάλαιο 1 με τίτλο «Δημοσιονομική εξυγίανση» 

τα εξής: «…Πριν την εκταμίευση, η Κυβέρνηση προβαίνει επίσης στις ακόλουθες εκκρεμείς ενέργειες: 

Υπουργικές αποφάσεις για την ολοκλήρωση της πλήρους εφαρμογής του νέου μισθολογίου σε όλα τα 

σχετικά νομικά πρόσωπα….. Η Κυβέρνηση δηλώνει την ετοιμότητά της να ορίσει και να θεσπίσει 

πρόσθετα μέτρα, εάν παραστεί ανάγκη, έτσι ώστε να τηρηθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι». Στην 

αιτιολογική έκθεση, που συνοδεύει το ν. 4046/2012 αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι παρά τις 

προσπάθειες των τελευταίων τριών ετών συνεχίσθηκε η ύφεση της ελληνικής οικονομίας και η αύξηση 

του δημοσίου χρέους, το οποίο ανήλθε για το 2011 στα 368 δισ., υπερβαίνοντας το 169% του ΑΕΠ, και 

ότι τούτο επιβάλλει τη λήψη άμεσων μέτρων προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσής του, και ειδικότερα 

μια ουσιαστική αναδιάταξη του δημόσιου χρέους ώστε να καταστεί το βιώσιμο βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα. Μετά την ψήφιση του ν. 4046/2012 και με σκοπό την αναδιάταξη του δημόσιου 

χρέους της χώρας, δημοσιεύθηκε ο ν. 4050/2012 (Α΄ 36/23.2.2012), με τον οποίο θεσπίσθηκαν κανόνες 

συλλογικής δράσης για τίτλους έκδοσης ή με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Στη συνέχεια, με τον 

ν. 4051/2012 (Α΄ 40/29.2.2012) εισήχθησαν επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή του, κατά τα 

ανωτέρω, Μνημονίου Συνεννόησης και επήλθαν οι αναγκαίες προσαρμογές στον εγκριθέντα με τον ν. 

4032/2011 (Α΄ 257) προϋπολογισμό του 2012.  

 Ότι ακολούθως, ψηφίστηκε ο ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222/12.11.2012). Με τις 

διατάξεις της παραγράφου Α΄ με τίτλο «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» του άρθρου πρώτου του νόμου αυτού εγκρίθηκε 

το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο. Όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

(βλ. σχετ. κείμενο του Υπουργείου Οικονομικών του Οκτωβρίου 2012) και προβλέπεται ιδίως στην 

ενότητα 1 «Δημοσιονομική στρατηγική και πολιτικές» του Κεφαλαίου 3 του μεσοπροθέσμου, το 

δημοσιονομικό όφελος από τον εξορθολογισμό των μισθολογίων (εκτός ΔΕΚΟ και ειδικών 

μισθολογίων), την κατάργηση των εξαιρέσεων του ενιαίου μισθολογίου και την ένταξη των ΔΕΚΟ στο 

ενιαίο μισθολόγιο θα υπερβεί αθροιστικά τα 102 εκατομμύρια ευρώ, για την περίοδο 2013-2016. Τέλος, 

στην ενότητα 5 «Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού» του ίδιου Κεφαλαίου 3, υποενότητα 5.3.1, 

αναφέρεται ότι: «Οι δαπάνες για μισθούς εμφανίζονται μειωμένες κατά 2.490 εκατ. ευρώ, το 2016 σε 

σύγκριση με την σχετική εκτίμηση για το 2012 προ της λήψεως των μέτρων. Συγκεκριμένα, εκτιμάται 

ότι θα ανέλθουν σε 13.112 εκατ. ευρώ ή 6,76% του ΑΕΠ το 2012, σε 11.811 εκατ. ευρώ ή 6,45% του 

ΑΕΠ το 2013, σε 11.248 εκατ. ευρώ ή 6,16% του ΑΕΠ το 2014, σε 10.942 εκατ. ευρώ ή 5,83% του 

ΑΕΠ το 2015 και σε 10.630 εκατ. ευρώ ή 5,41% του ΑΕΠ το 2016. Η διαμόρφωση των 

εξοικονομήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ως αποτέλεσμα των εξής 

σχεδιαζομένων παρεμβάσεων: κατάργηση εξαιρέσεων του ενιαίου μισθολογίου...». 
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 Ότι από τα παραπάνω και σύμφωνα με τις παραδοχές του νομοθέτη, προκύπτει ότι με το ν. 

4024/2011 επιχειρήθηκε η καθιέρωση ενός ενιαίου συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και 

μισθολογικής εξέλιξης του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, το οποίο είχε ως συνέπεια την 

περικοπή των αποδοχών των εργαζομένων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σκοπό, 

κατά τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση, αφ’ ενός την άμεση αντιμετώπιση της οξείας 

δημοσιονομικής κρίσεως και την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και αφ’ ετέρου τον 

εξορθολογισμό του δημόσιου τομέα, την άρση των ανισοτήτων στις συνολικές αμοιβές των υπαλλήλων, 

την ανταμοιβή της εργασίας βάσει του παραγόμενου αποτελέσματος, την προσέλκυση ικανού 

στελεχιακού δυναμικού και την προώθηση των αναπτυξιακών και κοινωνικών προτεραιοτήτων της 

Χώρας.  

 Ότι με τα δεδομένα αυτά, οι θεσπισθείσες με τον ν. 4024/2011 περικοπές αποδοχών και 

επιδομάτων των απασχολουμένων στον εν γένει δημόσιο τομέα αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου 

προγράμματος, με την υλοποίηση του οποίου ο νομοθέτης φαίνεται να υπηρετεί σκοπούς, που 

συνιστούν κατ’ αρχήν σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και αποτελούν, εν τέλει, και σκοπούς 

κοινού ενδιαφέροντος των κρατών μελών της Ευρωζώνης, στα πλαίσια της καθιερούμενης από τη 

νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρέωσης δημοσιονομικής πειθαρχίας και διασφάλισης της 

σταθερότητας της ζώνης του ευρώ (βλ. απόφαση Ε.Δ.Δ.Α. της 7.5.2013, Ιωάννα Κουφάκη και ΑΔΕΔΥ 

κατά Ελλάδος, σκ. 36 επ., 41, ΣΕ 3404-6/2014 Ολομ. σκ. 21, 22 και 23 αντιστοίχως, πρβλ. ΣΕ 668/2012 

Ολομ., σκ. 35, 1286/2012 Ολομ., σκ. 16).  

 Ότι ανεξαρτήτως, πάντως, των παραπάνω, ειδικώς υπό συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής 

κρίσεως, και δεδομένου ότι η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών είναι προς όφελος του συνόλου 

των πολιτών, ο κοινός νομοθέτης δύναται να θεσπίσει μέτρα περιστολής των δημόσιων δαπανών, 

συνεπαγόμενα σοβαρή, κατά το μάλλον ή ήττον, οικονομική επιβάρυνση όλων των κατηγοριών 

εργαζομένων, με όριο, βεβαίως, τις αρχές της αναλογικότητας, της ισότητας στην κατανομή των 

δημόσιων βαρών και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Τούτο δε ενόψει και της 

καθιερουμένης στο άρθρο 25 παρ. 4 του Συντάγματος αξιώσεως του Κράτους να εκπληρώνουν όλοι οι 

πολίτες το χρέος της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης (βλ. ΣΕ Ολομ. 668/2012, σκ. 37, 4741/2014, 

σκ. 12). Εν όψει τούτων, τα μισθολογικά μέτρα δεν παρίστανται, κατ’ αρχήν, απρόσφορα, και μάλιστα 

προδήλως, για την επίτευξη των επιδιωκόμενων με αυτά σκοπών, ούτε μπορεί να θεωρηθούν ότι δεν 

ήταν αναγκαία, δεδομένου άλλωστε ότι η εκτίμηση του νομοθέτη ως προς τα ληπτέα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της διαπιστωθείσας από αυτόν κρίσιμης καταστάσεως υπόκειται σε οριακό μόνο 

δικαστικό έλεγχο (βλ. ΣΕ 668/2012 Ολομ., σκ. 35, 1286/2012 Ολομ., σκ. 16). Με τα ανωτέρω 

δεδομένα, συνολικώς εκτιμώμενα, οι επίμαχες ρυθμίσεις δεν αντίκεινται στα άρθρα 5 παράγρ. 1 και 25 

παράγρ. 1 του Συντάγματος, ούτε στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου και στην αρχή 

της αναλογικότητας (βλ. για όλα τα παραπάνω ΟλΣτΕ 3372, 3373 και 3374/2015).  

 Ότι δεν κατοχυρώνεται από καμία συνταγματική ή άλλη διάταξη δικαίωμα ορισμένου ύψους 

αποδοχών και δεν αποκλείεται, κατ’ αρχήν, η διαφοροποίηση αυτών ανάλογα με τις συντρέχουσες 

εκάστοτε συνθήκες (βλ. ΟλΣτΕ 3372/2015, Ολ.ΣτΕ 668/2012 σκέψη 35, 1286/2012 Ολομ., σκέψη 16).     

 Ότι, σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών 

ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.), το οποίο κυρώθηκε, μαζί με την Σύμβαση, με το άρθρο πρώτο του ν.δ. 53/1974 

(Α΄ 256) και σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας, που έγινε 

για τους παραπάνω λόγους ως προς όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, 

ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ΝΠΙΔ, δεν παραβιάζει καμιά συνταγματική διάταξη ούτε και το άρθρο 1 του Πρώτου 

Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, ενόψει και του ότι οι εφεσίβλητοι δεν προέβαλαν με 

συγκεκριμένο τρόπο ότι, λόγω των μισθολογικών μειώσεών τους και της κατάργησης των παραπάνω 

επιδομάτων η κατάστασή τους έχει επιδεινωθεί σε βαθμό ώστε η ύπαρξή τους να τίθεται σε κίνδυνο ή 

να εκτίθενται αυτοί σε κακουχίες ασυμβίβαστες με το άρθρο 1 του 1ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου (βλ. 

ΟλΣτΕ 3372, 3373 και 3374/2015, Ε.Δ.Δ.Α. της 7.5.2013, Ιωάννα Κουφάκη και ΑΔΕΔΥ κατά 

Ελλάδος, σκ. 44, 46).  

 Ότι δεν παραβιάζεται ούτε η αρχή της αναλογικότητας, λόγω του ότι με βάση τους ισχυρισμούς 

των εφεσίβλητων, δεν λήφθηκε υπόψη ότι προσφάτως έχει επιβληθεί σειρά ιδιαίτερα σκληρών 

φοροεισπρακτικών μέτρων, που προβλέπουν μείωση ή κατάργηση αφορολόγητων ορίων, ειδικό τέλος 

επιτηδεύματος ισόποσο για όλους τους δικηγόρους κ.λπ., τα οποία μάλιστα πλήττουν τους πλέον 



   

 65 

ευάλωτους, γιατί, όπως προκύπτει από τις προπαρασκευαστικές εργασίες των ν. 4024/2011 και 

4093/2012, η λήψη των επίμαχων μέτρων κατέστη επιτακτική γιατί, ακριβώς, τα προηγουμένως 

ληφθέντα μέτρα απεδείχθησαν ατελέσφορα.  

 Έτσι που έπρεπε να κρίνει το Ειρηνοδικείο Ρόδου θα έπρεπε να απορρίψει την αγωγή των 

εφεσίβλητων ως νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη, λόγω της νομιμότητας της κατάργησης των 

επιδομάτων εορτών και αδείας.. 

2. Γιατί το Ειρηνοδικείο Ρόδου εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε με την εκκαλούμενη απόφαση 

του τις διατάξεις των άρθρων 216 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. και 16 του ν. 4024/2011, όπως αυτό ίσχυε πριν την 

κατάργησή του με το άρθρο πρώτο παράγραφο Γ΄ υποπαράγραφο Γ.1. παρ. 1 του ν. 4093/2012, και 

δέχτηκε ότι η αγωγή των εφεσίβλητων, με την οποία ισχυρίζονταν ότι η κατάργηση των επιδομάτων 

εορτών και αδείας, με βάση τις παραπάνω διατάξεις, ήταν αντισυνταγματική, αλλά παραβιάζει και το 

άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και γιαυτό ζητούσαν να τους καταβάλουμε 

ότι θα τους καταβάλλαμε αν δεν μεσολαβούσε η κατάργηση αυτή για το χρονικό διάστημα από 10-4-

2013 έως 20-12-2015, ήταν πλήρως ορισμένη, αν και δεν ανέφεραν στην αγωγή τους αν 

μισθοδοτήθηκαν από εμάς για ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 έως και 31-12-2015, ούτε 

και ανέφεραν ποιες ήταν οι μηνιαίες αποδοχές τους το χρονικό αυτό διάστημα ούτε και ότι αυτές δεν 

υπερέβαιναν το ποσό των 3.000 ευρώ. Έτσι το Ειρηνοδικείο Ρόδου απέρριψε τη σχετική ένστασή μας 

περί αοριστίας της αγωγής, που νόμιμα προβάλαμε. 

 Αν όμως το Ειρηνοδικείο Ρόδου ερμήνευε και εφάρμοζε ορθά τις παραπάνω διατάξεις με την 

εκκαλούμενη απόφασή του θα έπρεπε να απορρίψει την αγωγή των εφεσίβλητων ως αόριστη και 

ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, αφού δεν ανέφερε τα παραπάνω στοιχεία.  

3. Γιατί το Ειρηνοδικείο Ρόδου εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε με την εκκαλούμενη απόφαση 

του τη διάταξη του άρθρου 21 του δεύτερου κεφαλαίου του Κώδικα νόμων περί δικών του Δημοσίου 

(Β.Δ. της 26.6/10.7.1944), σε συνδυασμό με το άρθρο 276 ν. 3463/2006, με την οποία ορίζεται ότι ο 

νόμιμος και της υπερημερίας τόκος κάθε οφειλής του Δημοσίου ανέρχεται σε 6% ετησίως και αρχίζει 

από την επίδοση της αγωγής και δέχτηκε ότι οφείλουμε να καταβάλουμε στους εφεσίβλητους το ποσό 

των 2.000 ευρώ με το νόμιμο τόκο, ήτοι τον τόκο υπερημερίας που οφείλουν να καταβάλουν οι ιδιώτες 

για τις οφειλές τους. 

 Αν όμως το Ειρηνοδικείο Ρόδου ερμήνευε και εφάρμοζε ορθά την παραπάνω διάταξη με την 

εκκαλούμενη απόφασή του έπρεπε να δεχτεί ότι οφείλουμε να καταβάλουμε στους εφεσίβλητους το 

ποσό που επεδίκασε με τόκο υπερημερίας 6% ετησίως.   

Επειδή όλοι οι της έφεσής μας αυτής είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμοι, επιφυλασσόμαστε δε να 

προσθέσουμε και άλλους αργότερα. 

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνει δεκτή η έφεσή μας αυτή. 

Να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη με αριθμό 56/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου εξ ολοκλήρου με 

σκοπό να απορριφθεί η από 23-12-2015 και με αριθμό κατάθεσης 184/23-12-2015 αγωγή των 

εφεσίβλητων, που στεφόταν εναντίον μας και απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και  

Να καταδικαστούν οι εφεσίβλητοι στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μας 

δικηγόρου. 

  Ρόδος 12 Οκτωβρίου 2017 

  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»» 

Για την έγκριση της παραπάνω έφεσης πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει και να δοθεί η εντολή και η 

πληρεξουσιότητα σε εμένα να παραστώ στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου στην παραπάνω δικάσιμο 

ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να 

εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να ασκήσω πρόσθετους λόγους έφεσης με οποιοδήποτε περιεχόμενο 

κρίνω σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου και να προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες με σκοπό να 

εξαφανιστεί η με αριθμό 56/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου και να απορριφθεί η από 23-12-



   

 66 

2015 και με αριθμό κατάθεσης 184/23-12-2015 αγωγή των παραπάνω πρώην εργαζόμενων της ΔΕΚΡ, 

που στεφόταν εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Όσον αφορά την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης της παραπάνω απόφασης η άποψή μου είναι 

ότι δεν πρέπει να ασκηθεί λόγω του ότι με την άποψη που επικρατεί στο Ειρηνοδικείο Ρόδου σχετικά 

με τις απαιτήσεις των υπαλλήλων γενικά για την περικοπή των επιδομάτων εορτών και αδείας μάλλον 

δεν θα γινόταν αυτή δεκτή, πράγμα που ενδεχομένως θα επηρέαζε την κρίση του Δικαστηρίου που θα 

δικάσει την έφεση. Βέβαια ίσως καταβληθεί το ποσό για το οποίο η παραπάνω απόφαση κηρύχθηκε 

προσωρινά εκτελεστή, όμως στην περίπτωση αυτή έχει ήδη ασκηθεί η έφεση και η καταβολή θα γίνει 

με την επιφύλαξη της άσκησης της, από την οποία δεν παραιτείται ο Δήμος Ρόδου.  

Σε περίπτωση που η Οικονομική Επιτροπή αποφασίσει τελικά να μην ασκήσει ο Δήμος Ρόδου αίτηση 

αναστολής εκτέλεσης της παραπάνω απόφασης και να καταβληθεί το ποσό για το οποίο η παραπάνω 

απόφαση κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή θα πρέπει να αποφασιστεί η ανάληψη της σχετικής 

δαπάνης, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη.  

  (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου)   

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται αναλυτικά ως εξής: 

 

ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Η 56/2017 αφορά και αυτή περικοπή επιδομάτων των εργαζόμενων της πρώην ΔΕΚΡ, οι οποίοι τέλος 

πάντων κέρδισαν πρωτόδικα και έχουμε ασκήσει έφεση. 

Έχουν ασκήσει δύο αγωγές η μία αγωγή αφορά το χρονικό διάστημα μέχρι τις 28/2/2011 και επειδή 

λειτουργούσε η ΔΕΚΡ έχει ασκηθεί εναντίον της ΔΕΚΡ που αφορά περικοπή αποδοχών επιδομάτων 

εορτών και αδείας και συνεχίσανε μετά από της 1/3/2011 και ασκήσανε την δεύτερη αγωγή για την 

πρώτη έχει εκδοθεί η 20/2017 που είναι κατά της ΔΕΚΡ και η δεύτερη  λόγω του ότι είχε λυθεί η ΔΕΚΡ 

μεταφερθήκανε στο Δήμο οπότε είναι υπάλληλοι του Δήμου ασκήσανε για τα ίδια ακριβώς επιδόματα 

εναντίον αγωγή πια του Δήμου. 

 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.) 
Αναβάλλεται η λήψη απόφασης και για τα δύο 20/2017 και 56/2017 και θα επανέλθει στην Οικονομική 

με περισσότερα στοιχεία στο σύνολο, επειδή εκκρεμεί η λήψη απόφασης στο αυριανό Δημοτικό 

Συμβούλιο προκειμένου να αποδεχτεί την αποδοχή οφειλής της πρώην ΔΕΚΡ μετά από δικαστικές 

αποφάσεις και για την 20/2017 αλλά και για την 56/2017.  

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/737/5-1-2018 εισήγηση της νομικής υπηρεσίας    

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 Αναβάλλει τη λήψη απόφαση του θέματος  « έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά των πρώην 

εργαζομένων της ΔΕΚΡ και της με αριθμό 56/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, άσκησης 

ή μη αίτησης αναστολής εκτέλεσης της απόφασης αυτής και ανάληψη σχετικής δαπάνης στην 

περίπτωση μη άσκησης αναστολής εκτέλεσης» για επόμενη οικονομική επιτροπή επειδή εκκρεμεί  

σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης των δικαστικών 

αποφάσεων   40,42,43,44,45 και τις 20 και 56/2017 που  αφορούν και το ανωτέρω θέμα.    
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ΘΕΜΑ 1o εκτός ημερήσιας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ        Aπόφ. Αρ.14 / 2018 (ΑΔΑ: Ψ02ΩΩ1Ρ-ΛΙΤ) 

 Έγκριση  παράστασης στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Δ! Τμήμα, στις 30-1-2018 και άδεια 

μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση αιτήσεων ακύρωσης των Κυριάκου Ζιώγου κλπ, και 

επίσης ανάληψη της σχετικής δαπάνης.                                                                                 

(Εισήγηση κ. Στάγκα Εμμανουήλ. με αριθμ.πρωτ. 2/1041/8-1-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  του νομικού συμβούλου κου 

Στάγκα Εμμανουήλ  με  αρ. πρωτ.: 2/1041/8-1-2018, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Εντολή παράστασης στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Δ! Τμήμα, στις 30-1-2018 και 

άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση αιτήσεων ακύρωσης των Κυριάκου Ζιώγου 

κλπ, και επίσης ανάληψη της σχετικής δαπάνης.  

1.Την 30-1-2018 εκδικάζονται από αναβολή της 12-12-2017 στο Δ’ Τμήμα (Πενταμελής Α) του ΣτΕ : 

α. Η από 11-11-2016 (με αρ. καταθ. 4168/2016) αίτηση ακύρωσης του Κυριάκου Ζιώγου του 

Κωνσταντίνου κλπ 4 προσώπων  για την ακύρωση πλέον άλλων και  της σιωπηρής απόρριψης της με 

αριθμ. πρωτ. 64/5-8-2016 προσφυγής τους κατά της υπ' αριθμ. 262/2016 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, περί εκδόσεως, σε βάρος τους, Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής κλπ., 

και,  

β.  Η από 11-11-2016 (με αρ. καταθ. 4164/2016) αίτηση ακύρωσης του Κυριάκου Ζιώγου του Κων/νου 

κλπ προσώπων για την ακύρωση πλέον άλλων και  της υπ'αρ. 383/2015 κανονιστικής απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου κλπ.  

2. Για την παράστασή μου για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την άνω δικάσιμο ελήφθη η με 

αριθμό 475/2017 απόφασή σας αλλά θα πρέπει να ληφθεί νέα απόφαση από την Επιτροπή σας για τη 

χορήγηση σε εμένα της άδειας να μεταβώ στην Αθήνα στις 30-1-2018 για να παραστώ στο ΣτΕ κατά τη 

δικάσιμο των παραπάνω αιτήσεων, αλλά και να αναληφθεί η σχετική δαπάνη ποσού 300 ευρώ από το 

σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου.   

(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, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/1041/8-1-2018 εισήγηση της νομικής υπηρεσίας    

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Την αριθμ. 8/2018(Α.Δ.Α.: ΩΦΘΩΩ1Ρ-ΛΙΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας 

διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 Α) Δίδεται  εντολή στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κο Στάγκα Εμμανουήλ να εκπροσωπήσει 

το δήμο Ρόδου και να παραστεί στο συμβούλιο της επικρατείας στο Δ Τμήμα στις 30-1-2018 για την 

εκδίκαση της από  11-11-2016 (με αρ. καταθ. 4168/2016) αίτηση ακύρωσης του Κυριάκου Ζιώγου του 

Κωνσταντίνου κλπ 4 προσώπων  για την ακύρωση πλέον άλλων και  της σιωπηρής απόρριψης της με 

αριθμ. πρωτ. 64/5-8-2016 προσφυγής τους κατά της υπ' αριθμ. 262/2016 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, περί εκδόσεως, σε βάρος τους, Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής κλπ., 

και της  από 11-11-2016 (με αρ. καταθ. 4164/2016) αίτηση ακύρωσης του Κυριάκου Ζιώγου του 

Κων/νου κλπ προσώπων για την ακύρωση πλέον άλλων και  της υπ'αρ. 383/2015 κανονιστικής 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου κλπ.  

Β) Δίδεται η άδεια  να μεταβεί στην Αθήνα στις 30-1-2018, ο κος Στάγκας Εμμανουήλ για να παραστεί  

στο ΣτΕ κατά τη δικάσιμο των παραπάνω αιτήσεων  

Γ) Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης στον κωδικό 10-6422.0001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακινούμενων υπαλλήλων» του προϋπολογισμού έτους 2018 με το  ποσό των 300 Ευρώ.  
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ΘΕΜΑ 2o εκτός ημερήσιας διάταξης                 Aπόφ. Αρ. 15/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΡ3ΥΩ1Ρ-ΡΑΟ) 

Έγκριση πρακτικού ακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια «υλικών οδικής 

σήμανσης του Δήμου Ρόδου»   

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/1794/10-01-2018) 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών   με αρ. πρωτ.: 2/1794/10-1-2018, ως κατωτέρω: 

«Θέμα :   Έγκριση πρακτικoύ ακύρωσης διαγωνισμού για τη προμήθεια «υλικών οδικής σήμανσης του 

Δήμου Ρόδου».  

 Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής 

για την ακύρωση της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια «υλικών οδικής 

σήμανσης του Δήμου Ρόδου».  

ΘΕΜΑ: ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 737/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.  

 Στη Ρόδο στις 08 Ιανουαρίου 2018 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 με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της 

«προμήθειας υλικών οδικής σήμανσης (Κ.Α. 30-6699.0002)» μέχρι την 31/12/2017, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 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. Στο διαγωνισμό, απέστειλαν εγκαίρως προσφορά οι κάτωθι εταιρείες: 

Ι. ΝΙΚΑΣ – Α. ΚΟΥΤΣΙΝΗ Ο.Ε. 

ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. 

ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ – Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

από τις οποίες μειοδότησαν  

ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. 

ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ – Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε 

Μετά και την κατάθεση από μέρους των δύο παραπάνω εταιρειών των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

η Οικονομική Επιτροπή με την 737/2017 Απόφαση της προχώρησε στην ανάδειξη τους σε οριστικούς 

μειοδότες. Στην συνέχεια η απόφαση αυτή υποβλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου 

Αιγαίου για έγκριση την οποία δεν κατέστη δυνατόν να την αποκτήσουμε έως την 31/12/2017.   

Συνέπεια της διαδικασίας αυτής ήταν να μην μπορέσουμε να υπογράψουμε σύμβαση εγκαίρως δηλαδή 

μέχρι την 31/12/2017 όπως προβλεπόταν από την διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε στο σώμα της Ο.Ε. να ακυρώσει την παραπάνω διαδικασία. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/1794/10-1-2018 εισήγηση του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Την αριθμ. 8/2018(Α.Δ.Α.: ΩΦΘΩΩ1Ρ-ΛΙΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης.   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής για την «Προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης του 

Δήμου Ρόδου»    

Β)Ανακαλεί την απόφαση της οικονομικής επιτροπής 737/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΓ3ΔΩ1Ρ-ΕΩ9) με θέμα: « 

Έγκριση πρακτικού , επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη, για τη 

προμήθεια «υλικών οδικής σήμανσης του Δήμου Ρόδου» γιατί ενώ   η Οικονομική Επιτροπή με την 

αριμ. 737/2017 απόφασή της προχώρησε στην ανάδειξη   σε οριστικούς μειοδότες  στην συνέχεια η 

απόφαση αυτή υποβλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου για έγκριση την οποία δεν 

κατέστη δυνατόν να   αποκτηθεί  έως την 31/12/2017. Συνέπεια της διαδικασίας αυτής ήταν να μην 

είναι εφικτό να υπογραφεί η  σύμβαση εγκαίρως δηλαδή μέχρι την 31/12/2017 όπως προβλεπόταν από 

την διακήρυξη του διαγωνισμού. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3o εκτός ημερήσιας διάταξης                              Aπόφ. Αρ.16 / 2018 (ΑΔΑ: 62ΓΜΩ1Ρ-ΟΧΕ) 

Έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για οριστικό μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού 

διαγωνισμού της «μίσθωσης μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου»  

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/1381/9-01-2018)  

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών   με αρ. πρωτ.: 2/1381/9-1-2018, ως κατωτέρω: 

«Θέμα :   Έγκριση πρακτικoύ ακύρωσης διαγωνισμού για τη προμήθεια «υλικών οδικής σήμανσης του 

Δήμου Ρόδου».  

 Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2017 

 Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για οριστικό μειοδότη του 

δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «μίσθωσης μηχανημάτων του Δήμου 

Ρόδου». 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Δημόσιου Πρόχειρου Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση των μηχανημάτων 

του Δήμου Ρόδου 

Στη Ρόδο στις 08 Ιανουαρίου 2018 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 συνέχιση της διενέργειας 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 
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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.  

Σύμφωνα με την υπ αριθμό 728/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκαν σαν 

προσωρινοί μειοδότες οι κάτωθι: 

ΜΠΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΟΕ 

ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 

Με το έγγραφο 2/83 που στάλθηκε στις 02/01/2018 από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, 

προσκλήθηκαν όλοι οι ανωτέρω να υποβάλουν  στην επιτροπή του διαγωνισμού τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. 

Όλοι οι προσωρινοί μειοδότες, εγκαίρως, μέχρι τις 08/01/2018, προσκόμισαν τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά του διαγωνισμού (πιστοποιητικό επιμελητηρίου, φορολογική, ασφαλιστική 

ενημερότητα, ποινικό μητρώο, κτλ), τα οποία η επιτροπή έκρινε ως νόμιμα και επαρκή και σύμφωνα 

με τη διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

 Να ανακηρύξει ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για τη 

μίσθωση των μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου ως κάτωθι: 

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 

ΑΦΜ 093238339 

2 

 
ΦΟΡΤΗΓΟ 25 250 6.250 

ΜΠΑΚΗΣ 

ΠΑΥΛΟΣ 

ΑΦΜ 047621053 

3 

 

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ 

ΕΣΚΑΦΕΑΣ 
15 240 3.600 

ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ- 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΟΕ 

ΑΦΜ 093238339 

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 

ΑΦΜ 075689585 

2 

 
ΦΟΡΤΗΓΟ 25 245 6.125 

ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΦΜ 075689585 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13.475  

ΦΠΑ 24% 3.234  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 16.709  
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ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

α/α Μηχάνημα μίσθια 

Τιμή 

Προσφοράς 

άνευ φπα 

Αξία 

Άνευ φπα 

Μειοδότης 

 

1 

 
ΦΟΡΤΩΤΉΣ 30 200 6.000 

ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ 

ΙΑΚΩΒΟΣ 

ΑΦΜ 159987174 

2 

 
ΦΟΡΤΗΓΟ 25 245 6.125 

ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΦΜ 075689585 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 12.125  

ΦΠΑ 24% 2.910  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 15.035  

Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη και 

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας άνευ φπα. 

Ρόδος, 08/01/2018 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/1794/10-1-2018 εισήγηση του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Την αριθμ. 8/2018(Α.Δ.Α.: ΩΦΘΩΩ1Ρ-ΛΙΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

θέμα: Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας 

διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης.   

 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.  

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

 Την ανάγκη του Δήμου για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». 

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

 Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

17REQ002063528. 

 Την απόφαση 637/2017 (Α.Δ.Α.65Ι8Ω1Ρ-ΡΘ7) της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων του συνοπτικού 

πρόχειρου διαγωνισμού για την «μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες καθαρισμού σε 

τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου 2017».  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής για τη «μίσθωση μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου»    

Β) Ανακηρύσσει οριστικούς μειοδότες της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση 

των μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου ως κάτωθι: 

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 

ΑΦΜ 093238339 

2 

 
ΦΟΡΤΗΓΟ 25 250 6.250 

ΜΠΑΚΗΣ 

ΠΑΥΛΟΣ 

ΑΦΜ 047621053 

3 

 

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ 

ΕΣΚΑΦΕΑΣ 
15 240 3.600 

ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ- 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΟΕ 

ΑΦΜ 093238339 

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 

ΑΦΜ 075689585 

2 

 
ΦΟΡΤΗΓΟ 25 245 6.125 

ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΦΜ 075689585 

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 

ΑΦΜ 159987174 

2 

 
ΦΟΡΤΗΓΟ 25 245 6.125 

ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΦΜ 075689585 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 12.125  

ΦΠΑ 24% 2.910  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 15.035  
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Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη και 

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας άνευ φπα. 

 

 

 
ΘΕΜΑ 4o εκτός ημερήσιας διάταξης                            Aπόφ. Αρ.17 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΖΞΡΩ1Ρ-ΞΚΜ) 

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ημερομηνίας λήξης παραλαβής αιτήσεων που αφορούν την 

απευθείας μίσθωση αιγιαλού παραλίας (προτιμησιακό δικαίωμα) 

(Eισήγηση τμήματος προσόδων με αριθμ. πρωτ. 2/1521/9-1-2018) 

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

δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 2/1521/9-1-2018, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας , κ.λ.π. στους Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. 

 Με την υπ. Αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΈΞ2017/12-05-2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργείων 

Οικονομικών, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται ότι παραχωρείτε στους Δήμους το 

δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για τους χώρους εντός της αρμοδιότητας τους.  

 Η παραχώρηση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και ισχύει μέχρι 31/12/2019. 

 Οι Δήμοι εντός του πρώτου τριμήνου έκαστου έτους θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τόσο οι 

απευθείας μισθώσεις όσο και κατόπιν δημοπρασίας παραχωρήσεις απλής χρήσης  . 

 Ύστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να αποφθεχθούν προβλήματα με τη λειτουργία των 

παραλίων χώρων αλλά και απώλειας εσόδων  , εισηγούμεθα: 

α) τη λήψη απόφασης περί του καθορισμού ημερομηνίας λήξης παραλαβής αιτήσεων που αφορούν την  

απευθείας μίσθωση αιγιαλού-παραλίας (προτιμησιακό δικαίωμα). Προτεινόμενη ημερομηνία είναι η  

26/1/2018 προκειμένου να εφαρμοσθούν εγκαίρως οι διατάξεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α.».  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα )   

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/1521/9-1-2018 εισήγηση του τμήματος προσόδων    

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Την αριθμ. 8/2018(Α.Δ.Α.: ΩΦΘΩΩ1Ρ-ΛΙΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Καθορίζει ως  ημερομηνίας λήξης παραλαβής αιτήσεων που αφορούν την  απευθείας μίσθωση 

αιγιαλού-παραλίας (προτιμησιακό δικαίωμα) την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018   προκειμένου να 

εφαρμοσθούν εγκαίρως οι διατάξεις της ΔΔΠ0007378/0454ΒΈΞ2017/12-05-2017 Κ.Υ.Α.».  

 

 

 
ΘΕΜΑ 5o εκτός ημερήσιας διάταξης                         Aπόφ. Αρ. 18/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΙ2ΗΩ1Ρ-ΓΨΞ) 

Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τις ανάγκες 

τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Ρόδου Α΄ φάσης. 

(Eισήγηση διεύθυνσης τροχαίου υλικού και μηχανημάτων με αριθμ. πρωτ. 2/1624/9-1-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής της διεύθυνσης τροχαίου υλικού και 

μηχανημάτων  με αρ. πρωτ.: 2/1624/9-1-2018, ως κατωτέρω: 
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«ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις 

ανάγκες τεχνικού ελέγχου  οχημάτων του Δήμου Ρόδου Α’ Φάσης .  

 Σας κάνουμε γνωστό ότι  είναι ανάγκη να υποβληθούν στον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο από το 

Κ.Τ.Ε.Ο. Ρόδου κατά το προσεχές τρίμηνο (Α’ Φάση) τρία  οχήματα του Δήμου Ρόδου . Το ένα από 

αυτά πρέπει να περάσει στις 19/1/2018 και για τον λόγο αυτό παρακαλούμε το θέμα να θεωρηθεί 

εξαιρετικά επείγον και να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης.  

 Επίσης προγραμματίζουμε να περάσουν από τεχνικό έλεγχο από το Κ.Τ.Ε.Ο. Ρόδου το προσεχές 

τρίμηνο, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον οχήματα  για τα οποία θα απαιτηθεί να καταβληθεί  πρόσθετο 

ειδικό τέλος  που αφορά  εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο (πέραν των 6 μηνών).   

 Για το σκοπό αυτό πρέπει να οριστεί μόνιμος υπάλληλος ως υπόλογος που θα προκαταβάλλει το 

απαιτούμενο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής ποσό των 2.000 €. 

  Είναι λοιπόν απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ο προβλεπόμενος μηχανισμός έκδοσης χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής του άρθρ. 32, παρ. 1 του ΒΔ 17.5/15-6-1959(ΦΕΚ 114 τεύχος Α΄), με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρ. 172, Ν. 3463/2006 και άρθρ. 72, Ν. 3852/2010), στην 

οποία απόφασή της πρέπει να ορίζεται και η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού, που δεν μπορεί να 

είναι μεγαλύτερη του τριμήνου από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης από την Οικονομική 

Επιτροπή και δέον να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους. 

 Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε, όπως ορίσετε τον μόνιμο  υπάλληλο της Διεύθυνσής μας 

Μπαρδακά Τσαμπίκο του Ιωάννη  ως υπόλογο, ο  οποίος θα επιμεληθεί και θα διαχειριστεί το ποσό 

των δύο χιλιάδων  (2.000 €), προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και να αποδώσει 

λογαριασμό σύμφωνα με τα ισχύοντα στην σχετική νομοθεσία.   

 Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε: 00-6142.0026 «Αμοιβή για έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο και 

πιστοποίηση μηχανημάτων έργου (παράβολα και πιστοποίηση)».  

(Ακολουθεί η υπογραφή του προϊστάμενου διεύθυνσης τροχαίου υλικού και μηχανημάτων κου Μπαρδακά 

Τσαμπίκου)   

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/1624/9-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης τροχαίου υλικού και μηχανημάτων 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Την αριθμ. 8/2018(Α.Δ.Α.: ΩΦΘΩΩ1Ρ-ΛΙΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Ορίζει το μόνιμο  υπάλληλο της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων κ. Μπαρδακά 

Τσαμπίκο του Ιωάννη  ως υπόλογο, ο  οποίος θα επιμεληθεί και θα διαχειριστεί το ποσό των δύο 

χιλιάδων  (2.000 €), προκειμένου να περάσουν από τεχνικό έλεγχο από το Κ.Τ.Ε.Ο. Ρόδου το προσεχές 

τρίμηνο, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον οχήματα  για τα οποία θα απαιτηθεί να καταβληθεί  πρόσθετο 

ειδικό τέλος  που αφορά  εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο (πέραν των 6 μηνών).   

     Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, από 

τoν ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο θα πρέπει να περαιωθεί έως και την 11η  Απριλίου  2018. 

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

4/2018 (ΑΔΑ: 6ΒΩΟΩ1Ρ-6Τ0), η οποία δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 00-

6142.0026, που έχει επιπροσθέτως 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. Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε: 00-6142.0026 «Αμοιβή για έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο και 

πιστοποίηση μηχανημάτων έργου (παράβολα και πιστοποίηση)».  
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ΘΕΜΑ 6o εκτός ημερήσιας διάταξης                     Aπόφ. Αρ.19 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΤ2ΩΩ1Ρ-7ΙΒ) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του 

έργου «Ολοκλήρωση όψεων Εθνικού Θεάτρου» 

(Εισήγηση Δ/νσης μεσαιωνικής πόλης και μνημείων με αριθμ. πρωτ. 2/1655/9-1-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής πόλης 

και Μνημείων  με αρ. πρωτ.: 2/1655/9-1-2018, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου  του έργου : 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ»    

   Το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ»  προϋπολογισμού 95.000,00  ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αφορά στην ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας που 

σταμάτησε το 2015 και σκοπό έχει την άρση της ετοιμορροπίας και την προστασίας ορισμένων 

δομικών στοιχείων τοπικά, μέχρι την οριστική ενίσχυση – αποκατάσταση και επαναλειτουργία του 

θεάτρου. Οι εργασίες επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στο κέλυφος της κατώτερης στάθμης της 

νοτιοανατολικής πλευράς του κτιρίου με τα επιμέρους δώματα, στα καμπύλα υαλοστάσια της βόρειας 

όψης και στις επιφάνειες πωρόλιθου στην πεσοτοιχία της νότιας όψης.  

  Το εν λόγω έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα   και στον Προϋπολογισμό του 2017 

στον Κ.Α. 70-7331.0022  , με πίστωση   85.000, 00  ευρώ για το έτος 2018 (για το 2019 10.000,00) και 

με χρηματοδότηση από την ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ. 

   Με την υπ’ αριθμ. 733/2017 (ΑΔΑ: ΩΤΤ0Ω1Ρ-Η48) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

εγκρίθηκε η μελέτη του έργου και ο τρόπος εκτέλεσης του με εργολαβία μετά από ανοικτό   

διαγωνισμό.  

   Μετά τα παραπάνω και ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83/3-1-2018 και ΑΔΑ: 6Σ22Ω1Ρ-7Χ2 

σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης,  ποσού 85.000,00  ευρώ για το 2018 και 10.000.00 για το 

2019  και έχοντας υπόψη την παρ. 1Ε) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ζητείται: 

   Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου  

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» , σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης 

ανοικτού  διαγωνισμού κατ’ εφαρμογή των προτύπων τευχών διακηρύξεων της με αριθμό 29 ΕΣ/18-8-

2017 (ΦΕΚ/Β/3074/6-9-2017) απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».   

(Ακολουθεί η υπογραφή της προϊσταμένης της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων κας 

Παρασκευοπούλου Άννας) 

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

για τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/1655/9-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

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

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

 Την αριθμ. 8/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΦΘΩΩ1Ρ-ΛΙΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

του έργου  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ»  κατ’ εφαρμογή των προτύπων 

τευχών διακηρύξεων της με αριθμό 29 ΕΣ/18-8-2017 (ΦΕΚ/Β/3074/6-9-2017) απόφασης της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» ως κάτωθι: 
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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ   

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ   

  

i
Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

 

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

 

Εκτιμώμενης αξίας  76.612,90 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 

 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  

1.1      Αναθέτουσα αρχή:  ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΙΠΠΟΤΩΝ 4 - ΡΟΔΟΣ  

Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241 0 38077 

Telefax : 2241036550 

E-mail : Rho-med@otenet.gr 

Πληροφορίες:  : Μάγος Κυριάκος, Λουκά Σεβαστή 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

1.4 Προϊσταμένη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ    

                                                                ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. 

ΑΙΓΑΙΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 

στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους προσφέροντες
ii
 ή στον ανάδοχο τα 

στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό 

διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

  
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα
 
: 

α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
iii
, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)  

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

υποσυστήματος, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  

θ) ……. 

ι) ……..
iv
 

ια) ………, 

ιβ) η τεχνική μελέτη, 

ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

ιδ) ............................
v
 

 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης
 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει). 
WWW.RHODES.GR  vi  vii

 

 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......
viii 

 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις …/…/…
ix
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

 

3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

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

ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.  

 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

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

ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος 

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

 

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

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

εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 

προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης,  

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

 

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 

σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 

μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 

συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 

σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   

 

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 

ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων 

να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει 

ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό 

αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά. 

 

3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται από 

τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον 

έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

 

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

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

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
x
. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 

εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 

προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 

 

δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε εκτύπωση 

ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην περίπτωση 

εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 

 

ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις» 

των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable 

Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες με εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. και 

επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική υποβολή της 

προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της 

ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  

στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους 

προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, 

προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

 

στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας διακήρυξης.
xi
 

 

ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 

στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

3.6  Απόσυρση προσφοράς 

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 

αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 

αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του 

προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να 

υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  

των προσφορών. 

 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Ενστάσεις 

 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  
 

α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 

παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους προσφέροντες 

τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.  

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 

άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.  

 

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 
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δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 

βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

 

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 

σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της. 

 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του 

άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η 

ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 

εργάσιμες ημέρες. 

 

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 

τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από 

τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία 

πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008. 

 

η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 

διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 

μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . xii 

 

θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 

προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά της 

απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 

 

ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους 

γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 

 

 

4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 

ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τον 

προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας ............................... 
xiii

 τα προβλεπόμενα στις 

κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης
xiv

. 

 

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

 

 γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω της λειτουργικότητας της 

“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, 

εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
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Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά 

από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 

 

δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή ή 

ανακριβή ή 

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

των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

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

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
xv

 

 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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 βάσει της τιμής τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας. 

 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός 

ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας. 

 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 

 

 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 

 

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

 

ε) Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, 

σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013
xvi

, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας, μετά από σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 

υποσυστήματος, προκειμένου να  διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του 

άρθρου 21,  ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου. 

 

Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείτα η απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο
xvii

. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  προσέλθει 

σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή 

προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση ειδικής 

ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, 

προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση 

επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 του 

άρθρου 105 του ν.4412/2016.        
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Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται, 

σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

 

 

4.3 Ενστάσεις
xviii

 

 

4.3.1 Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών  

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση 

κατά της διακήρυξης υποβάλλεται  σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών
xix

. 

 

4.3.2 Η ένσταση υποβάλλεται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η 

αναθέτουσα αρχή αποφασιζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, ύστερα 

από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα 

από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης.  

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 

περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 

ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

 

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

καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού  600,00 ευρώ
xx

. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
xxi

  

 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης -Σειρά ισχύος 

 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 

135 του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

  

 Το συμφωνητικό. 

 Η παρούσα Διακήρυξη. 

 Η Οικονομική Προσφορά. 

 Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

 Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

   Παραρτήματα τους,  

 Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

 Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

 Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά 

και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 

εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  
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6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

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

γλώσσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν 

να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο 

κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 

έχει συνταχθεί έγγραφο
xxii

. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων 

που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, 

αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

6.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική 

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 

7.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

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

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

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

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

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

2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 
xxiii

 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

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

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

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

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

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

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

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση»,
xxiv

 

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

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

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

άλλες διατάξεις», 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 

3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 

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

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
xxv

 

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

στοιχεία”, 

- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών 
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και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

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

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

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

 

7.2 Ο 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’’, xxvi, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 

αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 

εταιρίες”.
 
 

 

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

 

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
xxvii

, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την 

ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

 

7.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να 

περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 

 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  
xxviii

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
xxix

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 

της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % 

υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με 

το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. 

ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 

2235).   

 

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  

  

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

  

Η αναθέτουσα αρχή
xxx

 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 

οικονομικούς φορείς, μέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να 

συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 

συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 



   

 86 

σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  

του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
xxxi

, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  83/3-1-2018 για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 ποσού 80.000 € και για το 

οικονομικό έτος 2019 ποσού 15.000 €  και με αρ.  ......... καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και 

εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς 

ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα 

με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).
xxxii

 

 

 

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 

Τίτλος του έργου 

 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ». 

 

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε
xxxiii

  76.612,90 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 56.330,30 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 10.139,45 

Απρόβλεπτα
xxxiv

 (ποσοστού επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 9.970,46, που 

αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. 

.............................................................
xxxv

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 172,69 σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 

4412/2016. 

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 ΔΕΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ . 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  

 ΚΤΙΡΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Το έργο αναφέρεται στην ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας που σταμάτησε το 2015 και 

σκοπό έχει την άρση της ετοιμορροπίας και την προστασία ορισμένων δομικών στοιχείων τοπικά, μέχρι 

την οριστική ενίσχυση-αποκατάστασή και επαναλειτουργία του θεάτρου. Οι επικεντρώνονται κατά 

κύριο λόγο στο κέλυφος της κατώτερης στάθμης της Νοτιοανατολικής πλευράς του κτιρίου με τα 

επιμέρους δώματα, στα καμπύλα υαλοστάσια της βορειας όψης και στις επιφάνειες πωρόλιθου στην 

πεσοτοιχία της νότιας όψης.  

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν 

πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα 

στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις 

προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

 

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
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περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του 

έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης 

χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση 

λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν 

ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη 

χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού 

Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Οομάδες 

εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 

αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 

στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία μετά την 

έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά 

κατηγορία έργων. 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης
xxxvi

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

 

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
xxxvii

 

  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
xxxviii

 

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

 

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

 

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 
του ν. 4412/2016, εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.532,26 ευρώ. 
xxxix

 

 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. 
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15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του 

ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου (Δήμος Ρόδου) προς τον οποίο 

απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 

μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 

προς τον οποίο απευθύνεται.  

(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).  

 

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

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι ...................., άλλως η 

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

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

εγγύησης συμμετοχής. 

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. 

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 

 

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 
xl
. 

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
xli

 

16.1  ΔΕΝ 
xlii

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ………………….
xliii

 

16.2  ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση …………………… 

 

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
 
 

 

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

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

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 

ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 

έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

..........................................
xliv

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της 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. 
xlv  

 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

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

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από 

έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,  ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους
xlvi

.  

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών- 

                  αποσφράγισης 

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
xlvii

 ορίζεται η 

……………, ημέρα ............ και ώρα .................  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 

η................................., ημέρα........... και ώρα ............
xlviii

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας 

“Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο 

ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια 

προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν 

υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των 

διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα ..... μηνών
xlix

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

 

1. Η προκήρυξη σύμβασης 
l
 και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ…). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.       .gr), (εφόσον 

υπάρχει), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο li, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για 

την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων 

βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

 

 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 

δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 

κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

  

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
 lii

 που 

δραστηριοποιούνται .........................................  
liii

και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

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

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

συμβάσεων. 

 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
liv,

 

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 

είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση 

(πχ κοινοπραξία). 

 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να 

ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  
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22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει 

στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 

(αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη
lv
 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  

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

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  τους 

διαχειριστές. 

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

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

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου
lvi

. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

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

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

εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
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προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

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

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

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) 

πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
lvii

. 

22.A.3  α) Κατ’εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ............ 
lviii

( 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι συμπληρώνονται από την 

αναθέτουσα αρχή ) δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι  22.A.1,και 22.A.2. 

β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 

φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 

4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της παρούσας, 

δεν εφαρμόζεται lixη παράγραφος 22.Α.2.  

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:lx

 

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

 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 

εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω 

περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 

θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

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

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

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

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

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

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

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 

οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού)
 lxi 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

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

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων 

παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) 

έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
lxii

 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4
lxiii  

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 

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

λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 

από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος 

ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 

σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από 

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

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

κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

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

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

 

 



   

 94 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)
 lxiv

 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά 

Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας
lxv

. Οι προσφέροντες που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα 

Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
lxvi

  

................................................................................ 

.............................................................................. 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
lxvii

  

.................................................................................... 

.................................................................................... 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
lxviii

 

............................................................................................................................... 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 

με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, στις 

ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον αφορά τα 

κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 

περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την 

σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων 

φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι
lxix

  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).

  

Η εκτέλεση των ......
lxx

 γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από 

ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
lxxi

 

 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
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υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο 

εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 

παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 

άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτόν 
lxxii

. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 

το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 

τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης
lxxiii

. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ 

και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις ικανότητες του 

οποίου στηρίζεται. 

 

 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 

22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με 

το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 

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

φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 4
lxxiv

  του άρθρου 22 Α.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - 

μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο 

επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ). 

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

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
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23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 

υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας
lxxv

: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός ανάδοχος 

υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

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

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  

της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
lxxvi 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 

τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε 

εξέλιξη
lxxvii

. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
lxxviii

 περί του ότι δεν έχουν 

υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
lxxix

. Η 

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για 

έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό 

προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 

ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 

εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 

αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο 

υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 

προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22
lxxx

: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που 

είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, , 

πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το 

νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 

με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 

φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, 

για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
lxxxi

.  
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(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 

τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το 

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

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

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

οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

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

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της 

παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
lxxxii

, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού
lxxxiii

.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
lxxxiv

, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 

αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 

πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

 

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22
lxxxv

 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22  

υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία:  

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών
.
 [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].  

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 

ονομαστικές 

- 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.  

Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν μόνο την 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 καθώς η απαίτηση για την 

υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καλύπτεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.9 της παρούσας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές 

μετοχές, προσκομίζουν :  

αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

μετοχές είναι ονομαστικές.  

ββ) 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.  

γγ) 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.      
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γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα 

τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :  

αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 

υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. 

ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών.  

γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), 

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

δδ) 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»
 
. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 

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

ν. 4412/2016. 

 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ
lxxxvi

 στην/στις κατηγορία/ες ………………………………………………………………   

 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 

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

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο 

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

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

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι 

δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

 

 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

 

Η οικονομική και χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 

 

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
lxxxvii
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Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 

των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 

προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη στο 

άρθρο 22.Γ απαίτηση. 

 

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα 

όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονομένος ανάδοχος έιτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή 

υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 

ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημέροτητα πτυχίου κατά 

τις κείμενες διατάξεις  

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.  

   

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016
 lxxxviii

 ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 

 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 

λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 

προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος 

άρθρου . 

 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω,  υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
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23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε
lxxxix

 
................................................................................................................................................ 

 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 

Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του 

νομίμου εκπροσώπου. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 

και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) 

για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού 

και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο,  

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 

επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 

μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

 

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 

«Ενημερότητα Πτυχίου»
 

εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών 
xc

: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 
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πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 

καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
xci

 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας 

υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από την 

Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 

22. Α.4. (θ).
xcii

 

- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3. 

(στ). 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  

   

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 

του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  

 

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 

εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η 

απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  σχετικού 

συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 

24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 

υποφακέλους: 

(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 

να περιέχει
xciii

 τα ακόλουθα: 

 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) 

 

-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

 

24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει  το ψηφιακά υπογεγραμμένο 

αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές 

φόρμες.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 

25.3. .................................................................... 
xciv
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25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 

τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 

αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την 

ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 

αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 

4412/2016. 

 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

 

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 

………………………………………. Απόφαση. 

 

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
 
Ο 

Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  

 

26.3...........................................................................................
xcv

 

 

Β) Η διάθεση της πίστωσης για την πραγματοποίηση του έργου έγινε με την απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής αρ. 2/2018 (Α.Δ.Α.: 7Θ3ΘΩ1Ρ-ΣΕΖ) στον κωδικό 70-7331.0022 με το ποσό των 

85.000,00 € για το έτος 2018 και με το ποσό των 10.000,00€ για το έτος 2019.    

 

 

ΘΕΜΑ 7o εκτός ημερήσιας διάταξης                   Aπόφ. Αρ. 20 / 2018 (ΑΔΑ: 6ΙΘ3Ω1Ρ-Ν05) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου « 

Επεμβάσεις στην ανατολική όψη δημαρχείου – ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ. 

(Eισήγηση Δ/νσης μεσαιωνικής πόλης και μνημείων με αριθμ. πρωτ. 2/1653/9-1-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής πόλης 

και Μνημείων  με αρ. πρωτ.: 2/1653/9-1-2018, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου  του έργου: 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ – «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ»    

   Το έργο  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ – «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ»    
προϋπολογισμού 348.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αφορά στην ολοκλήρωση των 

εργασιών της εργολαβίας που σταμάτησε το 2015 και σκοπό έχει την αντικατάσταση των κουφωμάτων 

και των εξωτερικών ρολών της ανατολικής όψης του Δημαρχείου με νέα, ίδιων τελικών διαστάσεων και 

παρόμοιας μορφολογίας σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης με χαρακτηριστικά βελτίωσης της 

ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου, παράλληλα με την στατική ενίσχυση των υπέρθυρων και την 

επισκευή τους. 

  Το εν λόγω έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα   και στον Προϋπολογισμό του 2018 

στον Κ.Α. 70-7331.0023  , με πίστωση   200.000, 00  ευρώ για το έτος 2018 (για το 2019 148.000,00) 

και με χρηματοδότηση από ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ΕΝΕΡΓΕΙας σε Δημόσια κτίρια του 

ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου – «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ». INTERREG V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-

2020 

   Με την υπ’ αριθμ. 1005/2017 (ΑΔΑ: Ψ6ΨΓΩ1Ρ-ΣΛΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

εγκρίθηκε η μελέτη του έργου και ο τρόπος εκτέλεσης του με εργολαβία μετά από ανοικτό   

διαγωνισμό.  

   Μετά τα παραπάνω και ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 92/3-1-2018 και ΑΔΑ: 6ΘΩΧΩ1Ρ-Τ3Μ  

σχετική πρόταση ανάληψης υποχρέωσης,  ποσού 200.000  ευρώ για το έτος 2018 και 148.000 ευρώ για 

το έτος 2019 και έχοντας υπόψη την παρ. 1
Ε
) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ζητείται: 
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   Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου  

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ – «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», σύμφωνα με το 

συνημμένο σχέδιο διακήρυξης ανοικτού  διαγωνισμού κατ’ εφαρμογή των προτύπων τευχών 

διακηρύξεων της με αριθμό 29 ΕΣ/18-8-2017 (ΦΕΚ/Β/3074/6-9-2017) απόφασης της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.».   

(Ακολουθεί η υπογραφή της προϊσταμένης της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων κας 

Παρασκευοπούλου Άννας) 

 

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

για τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/1653/9-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

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

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

 Την αριθμ. 8/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΦΘΩΩ1Ρ-ΛΙΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

του έργου  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ – 

«ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ»,   κατ’ εφαρμογή των προτύπων τευχών διακηρύξεων της με αριθμό 29 

ΕΣ/18-8-2017 (ΦΕΚ/Β/3074/6-9-2017) απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων» ως κάτωθι: 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ   

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ   

  
xcvi

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ – «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» 
 (CPV: 45453000-7, 45212314-0) 

 

Εκτιμώμενης αξίας  280.645,16 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 

 



   

 104 

Πίνακας περιεχομένων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ................................................................................................................................................................ 78 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας ............................................................. 78 

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη ........................................................................................................... 78 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς ............................................................................................ 79 

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ Κατακύρωση/ 

Σύναψη σύμβασης/ Ενστάσεις ........................................................................................................... 80 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– Σειρά ισχύος ............................................. 83 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας .................................................................................................................................. 83 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία .............................................................................................................................. 84 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου ........................................... 85 

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών ....................................................... 85 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης .................................................... 86 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ................................................................................................................................................................ 86 

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου ...................... 86 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ............................................................................................................. 87 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών ............................................................. 87 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης .................................................................................................................................. 87 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής ................................................................................................................................ 87 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) ...................................................... 88 

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου ....................................................................... 88 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών .............................................................................................................................. 89 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης .................. 89 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών ....................................................................................................................... 90 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης ...................................................................................................... 90 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ............................................................................................................................................................... 118 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ............................................................ 90 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής .................................................................................................................. 90 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής ................................................................................. 94 

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς ..................................................................................................... 101 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ............................................................................................................................................................... 129 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία .......................................................................................................................................... 101 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις .............................................................................................................................. 102 

 



   

 105 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  

 

1.1 Αναθέτουσα αρχή:  ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΙΠΠΟΤΩΝ 4 - ΡΟΔΟΣ  

Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241 0 38077 

Telefax : 2241036550 

E-mail : rho-med@otenet.gr 

Πληροφορίες:  : Μάγος Κυριάκος, Λουκά Σεβαστή 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3  Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

1.4 Προϊσταμένη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ    

       ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

1.6       Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν.    

            ΑΙΓΑΙΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 

στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους προσφέροντες
xcvii

 ή στον ανάδοχο τα 

στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό 

διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

  
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα
 
: 

α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
xcviii

, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)  

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

υποσυστήματος, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  

θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, 

ι) το υπόδειγμα ….
xcix

 

ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ιβ) η τεχνική μελέτη, 

ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

ιδ) ............................
c
 

 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης
 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει). 

 
www.rhodes.gr  ci  cii

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......
ciii 

 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις …/…/…
civ

 

 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

 

3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

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

ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.  

 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

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

ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος 

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

 

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

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

εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 

προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

 
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 

σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 

μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 

συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 

σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   

 

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 

ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων 

να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει 

ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό 

αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά. 

 

3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται από 

τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον 

έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

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

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
cv

. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 

εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

 

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 

προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 

 

δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε εκτύπωση 

ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην περίπτωση 

εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 

 

ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις» 

των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable 

Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες με εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. και 

επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική υποβολή της 

προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της 

ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  

στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους 

προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, 

προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

 

στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας διακήρυξης.
cvi

 

 

ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 

στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

3.6  Απόσυρση προσφοράς 

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 

αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 

αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του 

προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να 

υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  

των προσφορών. 

 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/  

                Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Ενστάσεις 

 

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  
 

α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 

παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους προσφέροντες 

τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.  
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β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 

άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.  

 

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

 

δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 

βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

 

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 

σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της. 

 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του 

άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η 

ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 

εργάσιμες ημέρες. 

 

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 

τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από 

τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία 

πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008. 

 

η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 

διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 

μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . cvii 

 

θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 

προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά της 

απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 

 

ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους 

γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 

 

 

4.2          Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/    

               Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 

ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τον 

προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών 
cviii

  τα προβλεπόμενα στις 

κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης
cix

. 

 

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 
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 γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω της λειτουργικότητας της 

“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, 

εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 

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

δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά 

από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 

 

δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή ή 

ανακριβή ή 

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

των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

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

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
cx

 

 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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 βάσει της τιμής τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας. 

 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός 

ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας. 

 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 

 

 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 

 

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

 

ε) Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, 

σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013
cxi

, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας, μετά από σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 

υποσυστήματος, προκειμένου να  διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του 

άρθρου 21,  ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου. 

 

Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείτα η απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο
cxii

. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  προσέλθει 
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σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή 

προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση ειδικής 

ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, 

προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση 

επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 του 

άρθρου 105 του ν.4412/2016.        

 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται, 

σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

 

 

4.3 Ενστάσεις
cxiii

 

 

4.3.1 Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών  

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση 

κατά της διακήρυξης υποβάλλεται  σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών
cxiv

. 

 

4.3.2 Η ένσταση υποβάλλεται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η 

αναθέτουσα αρχή αποφασιζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, ύστερα 

από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα 

από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης.  

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 

περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 

ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

 

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

καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού  600,00 ευρώ
cxv

. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν  η ένσταση γίνει 

δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
cxvi

  

 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– Σειρά ισχύος 

 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 

135 του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

  

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6.     Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

              Παραρτήματα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

10.  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
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Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά 

και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 

εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

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

γλώσσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν 

να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο 

κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 

έχει συνταχθεί έγγραφο
cxvii

. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων 

που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, 

αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

6.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική 

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

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

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

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

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

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

2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 
cxviii

 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

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

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

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

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

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

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

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση»,
cxix

 

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
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- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

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

άλλες διατάξεις», 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 

3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 

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

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
cxx

 

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

στοιχεία”, 

- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

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

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

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

7.2 Ο 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’’, cxxi, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 

αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 

εταιρίες”.
 
 

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

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
cxxii

, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την 

ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

 

 

7.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να 

περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ΕΝΕΡΓΕΙας σε 

Δημόσια κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου – «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ»  

             INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 
cxxiii

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
cxxiv

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της 
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κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. 

ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 

2235).   

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  

 8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το 

αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

  

Η αναθέτουσα αρχή
cxxv

 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 

οικονομικούς φορείς, μέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να 

συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 

συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  

του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
cxxvi

, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  92/3-1-2018 για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 ποσού 200.000 € και για το 

οικονομικό έτος 2019 ποσού 148.000 €  και με αρ.  ......... καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και 

εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς 

ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα 

με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).
cxxvii

 

 

 

 

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 

Τίτλος του έργου 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ- 

«ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ»». 

  

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε
cxxviii

  280.645,16 Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 205.833,35 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 37.050,00 

Απρόβλεπτα
cxxix

 (ποσοστού επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

36.432,50, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016. .............................................................
cxxx

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 1.329,31 σύμφωνα με το 

άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
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Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 ΔΕΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ . 

 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  

 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση των κουφωμάτων και των εξωτερικών ρολών της 

ανατολικής όψης του Δημαρχείου με νέα, ίδιων τελικών διαστάσεων και παρόμοιας 

μορφολογίας σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης με χαρακτηριστικά βελτίωσης της ενεργειακής 

συμπεριφοράς του κτιρίου, παράλληλα με την στατική ενίσχυση των υπέρθυρων και την 

επισκευή. Για την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθούν οι εξής εργασίες: 

 Τοποθέτηση ικριωμάτων για την καθαίρεση και επισκευή στοιχείων της όψης και  

κουφωμάτων. 

 Καθαίρεση παλαιών υαλοστασίων, θυρωμάτων ρολών και κασωμάτων 

 Καθαίρεση διαβρωμένων επιχρισμάτων και θραυσμένων υλικών 

 Καθαίρεση μετά προσοχής των επενδύσεων πωρολίθου 

 Καθαίρεση των σκυροδεμάτων αναρτήσεων των όψεων 

 Αποκατάσταση των διαβρωμένων οπλισμών 

 Τοποθέτηση νέων πωρόλιθων όπου είχαν αλλοιωθεί και ρηγματωθεί λόγω της οξείδωσης 

των οπλισμών 

 Όπλιση των δικών ανάρτησης με ανοξείδωτο χάλυβα 

 Σκυροδέτηση των δοκών 

 Ολοκλήρωση των επενδύσεων με τους πωρόλιθους που αφαιρέθηκαν. 

 Επισκευή επιχρισμάτων. 

 Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων 

 Αντικατάσταση εξωτερικών ρολών. 

 Ηλεκτρική εγκατάσταση ρολών  

 Απρόβλεπτες μικροεπισκευές 

 Εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει να 

μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 

άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 

132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 

του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου 

ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς 

Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση 

λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν 

ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. 

Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Οομάδες 

εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 

αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό 

έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η 

οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες 

εργασιών ανά κατηγορία έργων. 
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Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης
cxxxi

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

 

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
cxxxii

 

  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
cxxxiii

 

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

 

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 
του ν. 4412/2016, εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 5.612,91 ευρώ. 
cxxxiv

 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 

στην ένωση. 

 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του 

ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου (Δήμος Ρόδου) προς τον οποίο 

απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του  οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 

μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 

προς τον οποίο απευθύνεται.  

(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).  

 

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

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι .............. ......, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 
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ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

και της εγγύησης συμμετοχής. 

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη  του ποσού της 

εγγυήσεως. 

 

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 
cxxxv

. 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
cxxxvi

 

16.1 ΔΕΝ 
cxxxvii

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ………………….
cxxxviii

 

16.2 ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση …………………… 

 

 

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
 
 

 

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

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

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή  κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 

ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

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

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 

έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .  

 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
cxxxix

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της 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. cxl  

 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. 
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17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από 

έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,  ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους
cxli

.  

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-                  

αποσφράγισης 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
cxlii

 ορίζεται η 

……………, ημέρα ............ και ώρα .................  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 

η................................., ημέρα........... και ώρα ............
cxliii

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας 

“Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο 

ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια 

προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν 

υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των 

διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών
cxliv

, από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

 

1. Η προκήρυξη σύμβασης 
cxlv

 και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ…). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.rhodes.gr), , 

σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύποcxlvi, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavge ia.gov.gr.,  

 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για 

την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων 

βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 

δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 

κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

  

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
 cxlvii

 που 

δραστηριοποιούνται  σε έργα Οικοδομικά  –Α2 και άνω- 
cxlviii

  και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

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

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

συμβάσεων. 

 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
cxlix,

 

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 

είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση 

(πχ κοινοπραξία). 

 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να 

ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει 

στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 

(αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη
cl
 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), 
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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  

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

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  τους 

διαχειριστές. 

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

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

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου
cli

. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

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

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

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

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

κοινωνικής ασφάλισης. 

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

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

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) 

πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
clii

. 
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22.A.3  α) Κατ’εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ............ 
cliii

( 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι συμπληρώνονται από την 

αναθέτουσα αρχή ) δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι  22.A.1,και 22.A.2. 

β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 

φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 

4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της παρούσας, 

δεν εφαρμόζεται clivη παράγραφος 22.Α.2.  

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:clv

 

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

 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 

εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω 

περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 

θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

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

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

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

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

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

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

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

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 
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22.Α.5.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 

οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού)
 clvi 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

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

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων 

παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) 

έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
clvii

 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4
clviii  

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 

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

λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 

από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος 

ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 

σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από 

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

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

κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

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

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης . 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)
 clix

 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά 

Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας
clx

. Οι προσφέροντες που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα 

Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
clxi  

Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3669/2008 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
clxii  

Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3669/2008 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
clxiii

 

.................................... 
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22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 

με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, στις 

ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον αφορά τα 

κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 

περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την 

σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων 

φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι
clxiv

  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).

  

Η εκτέλεση των ......
clxv

 γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από 

ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
clxvi

 

 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο 

εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 

παρούσας. 

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 

άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτόν 
clxvii

. 

 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 

το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 

τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης
clxviii

. 

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
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Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ 

και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις ικανότητες του 

οποίου στηρίζεται. 

 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 

22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με 

το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 

 

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

φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 

 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 4
clxix

  του άρθρου 22 Α.  

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - 

μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο 

επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ). 

 

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

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 

υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας
clxx

: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός ανάδοχος 

υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

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

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  

της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
clxxi 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 

τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε 
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εξέλιξη
clxxii

. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
clxxiii

 περί του ότι δεν έχουν 

υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
clxxiv

. Η 

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για 

έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό 

προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 

ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 

εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 

αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο 

υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 

προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22
clxxv

: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που 

είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, , 

πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το 

νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 

με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 

φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, 

για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
clxxvi

.  

 

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 

τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το 

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

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

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

οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

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

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της 

παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
clxxvii

, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 

αποκλεισμού
clxxviii

.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
clxxix

, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 

αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 

πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 
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(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22
clxxx

 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22  

υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία:  

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών
.
 [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].  

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 

ονομαστικές 

- 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.  

Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν μόνο την 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 καθώς η απαίτηση για την 

υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καλύπτεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.9 της παρούσας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές 

μετοχές, προσκομίζουν :  

αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

μετοχές είναι ονομαστικές.  

ββ) 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.  

γγ) 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.      

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα 

τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :  

αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 

υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. 

ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών.  

γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), 

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

δδ) 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»
 
. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 

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

ν. 4412/2016. 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
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(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ
clxxxi

 στην/στις κατηγορία/ες Οικοδομικά –Α2 τάξης και άνω- 

 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 

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

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο 

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

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

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι 

δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

 

Η οικονομική και χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 

 

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
clxxxii

 

 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 

των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 

προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη στο 

άρθρο 22.Γ απαίτηση. 

 

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα 

όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονομένος ανάδοχος έιτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή 

υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 

ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημέροτητα πτυχίου κατά 

τις κείμενες διατάξεις  

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 



   

 127 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.  

   

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη 

βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα 

που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα 

κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 clxxxiii
 ανάλογα με την 

τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 

 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 

λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 

προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος 

άρθρου . 

 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω,  υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε
clxxxiv

 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 

Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του 

νομίμου εκπροσώπου. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 

και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) 

για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού 

και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο,  

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
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Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 

επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 

μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

 

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 

«Ενημερότητα Πτυχίου»
 

εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών 
clxxxv

: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 

πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 

καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
clxxxvi

 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας 

υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από την 

Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 

22. Α.4. (θ).
clxxxvii

 

- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3. 

(στ). 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  

   

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 

του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  

 

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 

εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η 

απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  σχετικού 

συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 

24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 

υποφακέλους: 

(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 

να περιέχει
clxxxviii

 τα ακόλουθα: 

 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) 

 

-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

 

24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει  το ψηφιακά υπογεγραμμένο 

αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές 

φόρμες.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 

25.3. .................................................................... 
clxxxix

 

 

25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 

τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 

αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την 

ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 

αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 

4412/2016. 

 

 Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

 

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 

………………………..…………………. Απόφαση. 

 

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
 
Ο 

Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  

 

26.3...........................................................................................
cxc

 

 

Β) Η διάθεση της πίστωσης για την πραγματοποίηση του έργου έγινε με την απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής αριθμ. 2/2018 (Α.Δ.Α.: 7Θ3ΘΩ1Ρ-ΣΕΖ) στον κωδικό 70-7331.0023 με 

το ποσό των 200.000,00 € για το έτος 2018 και με το ποσό των 148.00,00€ για το έτος 2019 .    
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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                                                                                

 

 

     Σάββας Διακοσταματίου       

             Αντιδήμαρχος                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

1. Κορωναίος Ιωάννης  

 

2. Μανωλάκης Αλέξανδρος 

 

3. Σταυρής Μιχαήλ 

 

4. Παρασκευάς Δημήτριος 

 

5. Ψυλλάκης Βασίλειος 

 

 

                                                 
i Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
ii     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
iii  Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος 

Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου εντύπου 

προκήρυξης σύμβασης για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο τυποποιημένο 

έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και 

διαμορφώνοντάς το αναλόγως. 
iv Η περίπτωση ι) συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη, εφόσον η αναθέτουσα αρχή προβλέπει υποδείγματα εγγράφων προς 

υποβολή από τους οικονομικούς φορείς, π.χ εγγυητικών επιστολών. 
v Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να 

προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας σύναψης. 
vi Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης 

μπορεί να περιληφθεί στο παρόν άρθρο της διακήρυξης πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα διατεθούν με μέσα άλλα πλην 

των ηλεκτρονικών (όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και 
ηλεκτρονικών μέσων). Στην περίπτωση αυτή  προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: «Τα ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης 

........................... διατίθενται από …………………………., οδός …………………, πληροφορίες …………………. 

τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……, στα γραφεία 
της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.» 

vii Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης, διότι η 

αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, 
τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η 

πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του 
ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή 

πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, 

τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα 

ανωτέρω”. 
viii  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή 

οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
ix  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας.Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι 

αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β'). 
x  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
xi   Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 “Ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου”, 

οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την υποβολή του σχετικού τιμολογίου. 

xii  Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς 

να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

xiii  Η εν λόγω προθεσμία καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 
xiv Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
xv Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
xvi Επισημαίνεται ότι, για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, στις οποίες αφορά το παρόν τεύχος, τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 

4412/2016 υποβάλλονται επικαιροποιημένα από τον προσωρινό ανάδοχο, έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μόνο 

στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου (πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περ. 26 του 

άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). Σε διαφορετική περίπτωση, απαλείφεται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4.2 περ. ε).  
xvii Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολής επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, 

μετά τον έλεγχο αυτών κατά το άρθρο 4.2 ε' πρώτο εδάφιο, και 2) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή αυτών, μετά την 

ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 α' έως δ' της παρούσας. 
xviii  Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116). Επισημαίνεται 

ότι, από την 2α Μαρτίου 2018, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017, οπότε το εν λόγω άρθρο 
διαμορφώνεται  αναλόγως.  

xix  Πρβλ. άρθρο 127 παρ.1 δεύτερο εδάφιο του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 32 του ν. 4497/2017.  
xx  Πρβ. Άρθρο 127 παρ. 2 και άρθρο 376 παρ. 12 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές επιλέξουν να 

χρησιμοποιήσουν το υποσύστημα σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ (πρβ. 

άρθρο 21 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.), το παράβολο υπέρ του Δημοσίου ισούται με ποσό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. 
xxi  Πρβλ. άρθρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 33 του ν. 4497/2017. 
xxii  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
xxiii Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
xxiv Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
xxv Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 

1. xxvi Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση ονομαστικοποπίησης των 
μετοχών των Α.Ε. 

2. xxvii Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
xxviii Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    

Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι 

ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς 
πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( 

ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών 

δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 
xxix Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
xxx  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 
xxxi   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
xxxii  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις 

ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη 

χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον 
αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά 

έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται 
και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. "Πρβλ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος “Ανάληψη δαπανών 

δημοσίων επενδύσεων”. 
xxxiii  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

(προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 
xxxiv Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε 

να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 

156 ν. 4412/2016.  
xxxv Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
 
xxxvi Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 

παρ.2 ν. 4412/2016). 
xxxvii Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται 

αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
xxxix  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με 

ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
xl Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
xli Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
xlii Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 

(όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις 
διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα 

προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 
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xliii Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 

προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την 

κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 
xliv  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση 

των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής 

λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο 
χρηματικό ποσό.  Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της 

παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
xlv Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής 

και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει 

του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων 

παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 
7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

xlvi Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις συμμετοχής. 
xlvii  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 . 
xlviii Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την παρέλευση τριών 

εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους 

συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. περ. β της παρούσας. 
xlix Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
l  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
li Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η 

υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 σε δύο ημερήσιες 

εφημερίδες και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 16/2007 της 

ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
lii Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του 

ΜΕΕΠ.  
liii  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι 

κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 
4412/2016). 

liv  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
lv Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. Επισημαίνεται ότι οι 

αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε 

“τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
 
lvi Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

lvii Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
lviii  Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής 

(πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή 

διαγράφει την  παράγραφο αυτή. 
lix Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής 

(πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή 

διαγράφει την παράγραφο  αυτή. 
lx  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά 

συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού 

συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 
πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης.  

lxi  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται στη διακήρυξη μόνο για συμβάσεις έργων προϋπολογισμού εκτιμώμενης 

αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ  και στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ  
lxii  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
lxiii  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους 

δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 
lxiv  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας (αρ. 

75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να 

είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διαμορφώνονται κατά 

τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το 

στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι 

θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και 
της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται κατά τη διαδικασία ελέγχου της 

καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).  
lxv  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 

4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 

4412/2016 (πρβ. και άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 4472/2017). 
lxvi Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία 

οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι 

ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 

απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την 
κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, 

επισημαίνεται ότι, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμό των 

απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και 
για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

lxvii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία τεχνική 
και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το 

αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καταρχάς 

καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κάθε 
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περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του 

ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι,  εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες 

του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις (πχ. στελέχωση), πρέπει 

να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις.  
lxviiiΠροαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 82 

του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης 

(άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
lxix  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως 

διαγράφεται. 
lxx  Προαιρετική επιλογή. Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στην περίπτωση συμβάσεων έργων οι αναθέτουσες αρχές 

μπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ( προαιρετική σημείωση 
του ανωτέρω εδαφίου). 

lxxi Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από τους ίδιους τους 

οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
lxxii  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται 

η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 

παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
lxxiii  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
lxxiv  Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, εφόσον δε 

δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 στο παρόν σημείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 
lxxv  Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο των λόγων 

αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

lxxvi  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 

την επικουρική ασφάλιση."  
lxxvii  Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας, οι 

οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούς εγκαίρως πιστοποιητικά που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23 από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 

lxxviii Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 
lxxix  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
lxxx  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
lxxxi  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
lxxxii  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
lxxxiii  Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις 

αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.  
lxxxiv Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
lxxxv Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μετοχών, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω του 

1.000.000,00 ευρώ, αφορά μόνο στις ανώνυμες εταιρείες που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, είτε πρόκειται για μεμονωμένους 
υποψήφιους, είτε για μέλη ενώσεων Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας 

εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους. 
lxxxvi  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής 

επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται 

η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
lxxxvii  Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το 

άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
lxxxviii  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
lxxxix Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
xc  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε 

κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που 

εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 

31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία 

παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της 

παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
xci Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά 

υποβάλλονται ξεχωριστά. 
xcii Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
xciii Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και επισυνάπτεται στον (υπο)φακέλο της 

προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 
xciv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και εφόσον η φύση 

της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, 

υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα 
ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς 

και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. 

Συμπληρώνεται αναλόγως.  
xcv Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, όπως απαιτείται από το άρθρο 76 παρ. 2 του ν. 4412/2016 ή η αντίστοιχη απόφαση του άρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 
για επιπλέον όρους τεχνικής και οικονομικής ικανότητας. 

xcvi Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
xcvii     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
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xcviii  Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο 

Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου 
εντύπου προκήρυξης σύμβασης για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο 
τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώνοντάς το αναλόγως. 

xcix Η περίπτωση ι) συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη, εφόσον η αναθέτουσα αρχή προβλέπει υποδείγματα 
εγγράφων προς υποβολή από τους οικονομικούς φορείς, π.χ εγγυητικών επιστολών. 

c Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να 
προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας σύναψης. 

ci Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της 
σύμβασης μπορεί να περιληφθεί στο παρόν άρθρο της διακήρυξης πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα διατεθούν 
με μέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών (όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός ταχυδρομικών ή άλλων 
καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων). Στην περίπτωση αυτή  προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: «Τα ακόλουθα 
έγγραφα της σύμβασης ........................... διατίθενται από …………………………., οδός …………………, πληροφορίες …………………. 
τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……, στα 
γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.» 

cii Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της 
σύμβασης, διότι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο 
παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και 
τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να 
αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση 
της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν 
την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που 
χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της 
σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”. 

ciii  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή 
οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 

civ  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας.Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή 
είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 
Β'). 

cv  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
cvi   Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 “Ελεύθερη συμπλήρωση 

τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την υποβολή του σχετικού 
τιμολογίου. 

cvii  Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 
88 και 89 του ν. 4412/2016. 

cviii  Η εν λόγω προθεσμία καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη 
των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 

cix Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
cx Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
cxi Επισημαίνεται ότι, για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, στις οποίες αφορά το παρόν τεύχος, τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του 

ν. 4412/2016 υποβάλλονται επικαιροποιημένα από τον προσωρινό ανάδοχο, έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας 
αρχής, μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου (πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
από την περ. 26 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). Σε διαφορετική περίπτωση, απαλείφεται το πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 4.2 περ. ε).  

cxii Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολής επικαιροποιημένων 
δικαιολογητικών, μετά τον έλεγχο αυτών κατά το άρθρο 4.2 ε' πρώτο εδάφιο, και 2) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η 
υποβολή αυτών, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 4.2 α' έως δ' της παρούσας. 

cxiii  Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116). 
Επισημαίνεται ότι, από την 2α Μαρτίου 2018, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017, οπότε το εν 
λόγω άρθρο διαμορφώνεται  αναλόγως.  

cxiv  Πρβλ. άρθρο 127 παρ.1 δεύτερο εδάφιο του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 32 του ν. 4497/2017.  
cxv  Πρβ. Άρθρο 127 παρ. 2 και άρθρο 376 παρ. 12 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές επιλέξουν να 

χρησιμοποιήσουν το υποσύστημα σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ (πρβ. άρθρο 21 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.), το παράβολο υπέρ του Δημοσίου ισούται με ποσό 1% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

cxvi  Πρβλ. άρθρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 33 του ν. 4497/2017. 
cxvii  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
cxviii Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
cxix Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
cxx Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 

3. cxxi Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση ονομαστικοποπίησης 
των μετοχών των Α.Ε. 

4. cxxii Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

cxxiii Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    
Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου 
είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και 
ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία 
Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα 
της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 

cxxiv Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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cxxv  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 
cxxvi   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
cxxvii  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρύξεις, οι 

αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν 
απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά 
βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη 
εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, 
όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 
είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του 
παρόντος. "Πρβλ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”. 

cxxviii  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
(προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

cxxix Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα 
έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.  

cxxx Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
 
cxxxi Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 

147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
cxxxii Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
cxxxiii  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται 

αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
cxxxiv  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με 

ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
cxxxv Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
cxxxvi Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
cxxxvii Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του 

ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων 
δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή 
εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

cxxxviii Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι 
η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η 
κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), 
αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

cxxxix  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την 
αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την 
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας 
συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

cxl Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 
συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό 
και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως 
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 
έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

cxli Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις συμμετοχής. 
cxlii  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 . 
cxliii Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την παρέλευση 

τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από 
τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. περ. β της παρούσας. 

cxliv Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

cxlv  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
cxlvi Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, 

εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 

σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου 

με αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
cxlvii Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία 

του ΜΕΕΠ.  
cxlviii  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή 

οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 
76 ν. 4412/2016). 

cxlix  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
cl Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. Επισημαίνεται ότι 

οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε 
“τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές 
αποφάσεις. 

 
cli Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

clii Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
cliii  Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  αποτελεί δυνατότητα της 

αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική 
δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την  παράγραφο αυτή. 

cliv Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  αποτελεί δυνατότητα της 
αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική 
δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την παράγραφο  αυτή. 
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clv  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης.  

clvi  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται στη διακήρυξη μόνο για συμβάσεις έργων προϋπολογισμού 
εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ  και στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ  

clvii  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
clviii  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον 

από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 
clix  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και 
πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε 
περίπτωση, πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, 
είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των 
συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα κριτήρια 
επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται κατά τη διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει 
τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).  

clx  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 
3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 
του ν. 4412/2016 (πρβ. και άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 
4472/2017). 

clxi Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία 
οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι 
ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν 
λόγω απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ. Σε κάθε 
περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 
παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως 
προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρέπει να περιγράψει 
αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

clxii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι 
ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν 
λόγω απαιτήσεις καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή 
βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την 
έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι,  εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την 
παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις (πχ. στελέχωση), πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

clxiiiΠροαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο 
της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

clxiv  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως 
διαγράφεται. 

clxv  Προαιρετική επιλογή. Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στην περίπτωση συμβάσεων έργων οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ( 
προαιρετική σημείωση του ανωτέρω εδαφίου). 

clxvi Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από τους 
ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

clxvii  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να 
υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο 
εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
clxviii  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
clxix  Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, 

εφόσον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 στο παρόν σημείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 
clxx  Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο 

των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή 
της διαδικασίας. 

clxxi  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση."  

clxxii  Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας, οι 
οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούς εγκαίρως πιστοποιητικά που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν 
προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23 από τον 
προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 

clxxiii Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 

clxxiv  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
clxxv  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
clxxvi  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
clxxvii  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
clxxviii  Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι συντρέχει κάποια από τις 

περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας 
σύμβασης.  
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clxxix Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
clxxx Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μετοχών, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας 

άνω του 1.000.000,00 ευρώ, αφορά μόνο στις ανώνυμες εταιρείες που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, είτε πρόκειται για 
μεμονωμένους υποψήφιους, είτε για μέλη ενώσεων Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους. 

clxxxi  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής 

επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή 

να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
clxxxii  Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με 

το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
clxxxiii  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
clxxxiv Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 

4412/2016. 
clxxxv  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων 

χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη 
βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων 
εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά 
στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 
( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 
3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος 
του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 

clxxxvi Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά 
δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 

clxxxvii Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
clxxxviii Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και 
επισυνάπτεται στον (υπο)φακέλο της προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 

clxxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και 
εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την 
εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα 
της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως 
προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν 
αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Συμπληρώνεται αναλόγως.  

cxc Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών, όπως απαιτείται από το άρθρο 76 παρ. 2 του ν. 4412/2016 ή η αντίστοιχη απόφαση του άρθρου 53 παρ. 7 β του 
ν. 4412/2016 για επιπλέον όρους τεχνικής και οικονομικής ικανότητας. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


